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  ملخص الرسالة
  "دراسة حتليلية"تزكية النفس يف اإلسالم ويف الفلسفات األخرى   :العنوان

  . رسالة مكملة لدرجة الدكتوراه                             علي بن عبده بن شاكر أبومحيدي:  اسم الباحث
، ومعرفة أمهية تزكية النفس "املثالية والواقعية والربمجاتية والبوذية :" توضيح مفهوم تزكية النفس يف اإلسالم ويف الفلسفات األخرى  :أهداف الدراسة 

ى املثالية والواقعية والربمجاتية يف اإلسالم للطبيعة اإلنسانية يف التربية ، ومع معرفة جماالت تزكية النفس يف اإلسالم ، وتزكية النفس يف الفلسفات األخر
   . والبوذية ، ودور املؤسسات التربوية يف تزكية النفس 

ة لتزكية فاملثالية والواقعية والربمجاتية والبوذية  وحمتوى كل فلس: ويف الفلسفات األخرى اإلسالم إيضاح مفهوم تزكية النفس يف:  موضوع الدراسة
  .النفس

،  تزكية النفس حث املنهج الوصفي جلميع املعلومات من املصادر واملراجع املرتبطة مبوضوع الدراسة من إيضاح مفهوماستخدم البا  :منهج الدراسة 
املثالية والواقعية الربمجاتية والبوذية ، كما استخدمت الطريقة : وأمهية تزكية النفس للطبيعة اإلنسانية  يف التربية اإلسالمية ويف الفلسفات األخرى

  .ية الستنباط تزكية النفس يف اإلسالم ويف الفلسفات األخرى ،واالستفادة من ذلك تربوياً االستنباط
    ـ:من فصول التالية تتكون الدراسة : فصول الدراسة 

   .املدخل العام للدراسة: لتمهيديالفصل ا
    .النفسمفهوم تزكية : ألولالفصل ا
  .اإلسالمجماالت تزكية النفس يف : الثاينالفصل 
  .الفلسفة الواقعية والربمجاتية والبوذية وتزكية النفس :  ثالثال الفصل

  .النفسالفلسفة املثالية وتزكية  :الرابعالفصل 
  .دور املؤسسات التربوية يف تزكية النفس :امساخل لالفص

  .اخلامتة والنتائج والتوصيات واملقترحات: الفصل السادس
معرفة مفهوم تزكية النفس يف الفلسفات و ،فس اإلسالم وأمهيتها وجماالاية حيث معرفة مفهوم تزكية النوحتدثت الدراسة عن الكثري من القضايا التربو 

  . ، ومعرفة دور املؤسسات التربوية يف تزكية النفس )املثالية والواقعية والربمجاتية والبوذية : ( األخرى
  :أهم النتائج 

أي حيليها بكل خري وصالح ، ويطهر ، ذه التزكية وهي تشمل أمرين متكاملني التحلية والتخلية أكد اإلسالم على تزكية النفس ، مع بيان الفالح)١
  .النفس من سلبياا واحنرافاا

  .رةياة اآلختزكية النفس مصطلح يشمل التربية الذاتية والتربية املستمرة ليحقق ما يرجوه اإلنسان من متاع حسن يف احلياة الدنيا و من سعادة يف احل )٢
لسلبيات يف حتديد مل تقم الفلسفة املثالية والواقعية والربمجاتية والبوذية  بتزكية النفس للخلل يف مصادرها وغاياا وجماالا حيث تشويها كثري من ا)٣

  .هذه التزكية ،وإن وجد شيء مييل إليه اإلنسان يف تلك الفلسفات فإمنا هو ظاهر من احلياة الدنيا 
يان كل رذيلة وبوالعمل ا يف إيضاح كل فضيلة للتمسك سهام واملداومة عليها واإل ،من األمهية مبكان لتزكية النفس التربوية تاملؤسسا تعد )٤

  .لتركها والبعد عنها
  : أهم التوصيات

ل عناصرها اليت جاءت يف القرآن تكون تزكية النفس أحد أهم األهداف التعليمية والتربوية اليت يتوخى حتقيقها يف العملية التربوية من خالأن  )١
  .الكرمي
  .تزكية النفس، وجعل ذلك هدفاً للتربية اإلسالمية، وغايتها املنشودةباألوالد إلزام )٢
  . صياغة املقررات الدراسية يف خمتلف املراحل التعليمية الذي يراعي حتقيق سبل تزكية النفس من حيث اختيار واملوضوعات) ٣
  .التربوية يف املؤسسات التعليمة بشكل حيقق أفضل استغالل املناشط التربوية لتزكية النفس بأفضل مستوى ممكن توجيه األنشطة ) ٤

    : أهم مقترحات الدراسة 
  . دراسة تقوم بتزكية النفس من خالل املفكرين املسلمني - ١
  .دراسة تقوم بتزكية النفس من خالل املناهج الدراسية - ٢



  ."دراسة ميدانية "النفس من وجهة نظر املعلمني يف املدرسة دراسة تقوم بتزكية  - ٣
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Abstract  

     ."an analytic study" the recommendation of soul in Islam and in the other philosophies is" :The address
                                           .complementary thesis the doctorate Bin Abdou Abouhmidi    Ali :The researcher name   

the clarification of the concept of the recommendation of the soul in Islam and in the : The study targets 
other philosophies : a " the ideal and realistic and pragmatic and Buddhist ", and the knowledge of the 
importance of the recommendation of the soul in Islam of the human nature in the upbringing and with 
the knowledge of the fields of the recommendation of the soul in Islam, and recommendation of the soul 
in the other ideal philosophies and the realistic and pragmatic one and the Buddhist one, and the role of 
the educational enterprises in the recommendation of soul .                                                                             

f the recommendation of the soul in Islam and in the the clarification of the concept o: The study topic
other philosophies: the idealism and the realistic and pragmatic one and the Buddhist one and the content 

of each philosophy for the recommendation of soul.                                                                                         
the researcher used the descriptive method of all of the information from the sources and  :The curriculum 

the references related to the study topic from the clarification of a concept the recommendation of soul, 
and the importance of the soul recommendation of the human nature in the Islamic education and in the 
other philosophies : the idealism and the realistic and pragmatic and the Buddhist, as they used the 
deductive way for the deduction of the soul recommendation in Islam and in the other philosophies, and 
the benefit from that educationally.                                                                                                                    
The study chapters : the study consists of the next chapters:-   
The preliminary chapter : the entrance general to the study.  
The first chapter : the soul recommendation concept.  

The second class : the soul recommendation fields in Islam The third chapter : the realistic and pragmatic 
philosophy and the Buddhist one and the recommendation of soul. 
The fourth chapter : the ideal philosophy and the recommendation of soul.  
The fifth chapter : the role of the educational enterprises in the recommendation of soul. 
The sixth chapter : the end, the calendars and the recommendations and the suggestions  

 And the study spoke about many of the educational cases where the knowledge of a concept the soul's 
recommendation of the Islam, its importance and its fields, and the knowledge of the concept of the 
recommendation of the soul in the other philosophies : ( the ideal and realistic and pragmatic and 

Buddhist ), and the knowledge of the role of the educational enterprises in the recommendation of soul.    .                               
                                                                                                                                              :.rtant resultsThe most impo   

١) Islam confirmed the recommendation of soul, with the clarification of farmer with this recommendation and she   
includes two integrated matters the sweetening and the emptying, namely he sweetens it by each wealth and 
goodness, and it purifies the soul of its disadvantages and its deviations.                                                                           
٢)The soul's recommendation of a term it includes the personal upbringing and the continuous upbringing so that it 

achieves what the human hopes from a good belongings in this life and from an Excellency in the afterlife.                 
٣)The ideal and realistic philosophy and the pragmatic and Buddhist one did not recommend the soul for  
   the disorder in its sources, its purposes and its fields where many of the disadvantages distortion in         
 defining this recommendation, and if found a thing the human in those philosophies leans towards it then 
but he is an outside from the present life.                                                                                                                   
٤) She considers the educational enterprises of the importance by a place for the recommendation of soul, 
and the continuation of them and the contribution to the clarification of each virtue for the sticking, 
working with them and the clarification of each vice for their leaving and the remoteness from them.           

                                                                                                                             ;The most important recommendations  
١) If the recommendation of soul is one of more important the educational and educational targets that seek its 

achievement in educational process through its elements that came in the Holy Quran.                                              
٢) The obligation of boys to the recommendation of soul, and making that a target for the Islamic upbringing, and its 

desired purpose .                                                                                                                                                                   
٣) The formation of course of studies in all the educational stages that consider the achievement of the ways of the 

recommendation of the soul in terms of a choice and the topics.                                                                                         
٤) Directing the educational activities in the enterprises the education by a form that achieves the better exploitation 

of the educational Activities for the recommendation of soul by the better possible level.                                             
                                                                                                                                 :     The study suggestions concerned 



 ١)A study carries out the recommendation of soul through the Muslim intellectuals.                                                      
A study carries out the recommendation of soul through the academic curricula.                                                         ٢)  

   ٣)A study carries out the recommendation of soul from the viewpoint of the teachers in the school "a field study ".  
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  -و-
  شكر وتقدير

رضي اهللا  لقد أمر اإلسالم بشكر من عمل لنا معروفًا والدعاء له  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة     
رواه "َمْن َلا َيْشُكُر النَّاَس َلا َيْشُكُر اللََّه " صلى اهللا عليه وسلم َقاَل َرُسوُل اللَِّه : َقاَل عنه

   )١( .َقاَل َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌحالترمذي و
 َمْن َلْم َيْشُكِر" صلى اهللا عليه وسلم َقاَل َرُسوُل اللَِّه  : َقاَل رضي اهللا عنه َعْن َأِبي َسِعيٍد

ْبِن َقْيٍس َوالنُّْعَماِن ْبِن َبِشيٍر  َوِفي اْلَباب َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َواْلَأْشَعِث"النَّاَس َلْم َيْشُكِر اللََّه 
                     )٢( .َقاَل َأبو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح

فجزاها اهللا خير  دولتنا التي رعتنا وسهلت لنا طلب العلم ىبالشكر إللذا أتقدم       
الجامعة السابق  مدير ص معاليـإلى المسؤولين في جامعة أم القرى ،وأخالجزاء،و

،و  عدنان محمد وزان./د .أ الحاليمعالي مدير الجامعة ناصر عبد اهللا الصالح و./ د.أ
السابق  قسم التربية اإلسالمية ئيس،ور زهير أحمد علي الكاظمي./ عميد آلية التربية د

األنديجاني  عبد الغفور نجم الدين. /د بن حامد همام الشريف والرئيس الحالي نايف./د
عبد / وإلى أعضاء هيئة التدريس في آلية التربية ، و المكتب اإلرشادي بالقسم د،

لما لقيته من عبداإلله أحمد الغامدي /محمد مطلق الشمري  و أ/ الناصر سعيد عطايا و أ
  .، وإلى العاملين بالمكتبة  بالجامعة معاملة حسنة طيلة فترة الدراسة

الم الحربي    . /د .أ آما أتقدم بالشكر والعرفان إلى األستاذ الفاضل     ن س د ب  ذي، ال  حام
ا، و     ذه الرسالة ،ـأشرف على ه ه طوال إعداد ه ة       ولمالزمت ة فائق ه من عناي ا أوالني لم

ه      ه تربوي ب،وتوجي تفدته من خلق ا اس ان معي     نَّاء ،ونصح صادق ، ولم د آ ه ،ولق وعلم
م يبخ        ه ،ول ادني بعلم ه، وأف عني بحلم ى بوقت ،وال    لنعم األستاذ والمربي حيث وِس عل

ه   بتوجيه األمر الذي آان لي زادًا وعونًا في بحثي فجزاه اهللا عني خير الجزاء،وأجزل ل
  .المثوبة ،وأمد اهللا في عمره ،وأفاد ه وأفاد المسلمين

ا      تاذين المب كر األس ا أش ريمين رآينآم ذه      الك ي ه تي ف ول مناقش ال بقب ذين تفض الل
  .خيرًاالتعب في تقويمها فجزاهما اهللا عني  االرسالة، وتجشم

دآتور    تاذ ال دآتور     / األس ري و ال د حري ن محم د اهللا ب د    / عب ن محم رحمن ب د ال عب
  .األنصاري  حفظهما اهللا ورعاهما ونفع بعلمهما

ذه         آما أتقدم بالشكر إلى الزمالء األ    ى إخراج ه ذين ساعدوني في العمل عل فاضل ال
  . الرسالة فجزاهم اهللا خير الجزاء

ذي سيزيد من       ةتوجيه، ومالحظوإنني ألحوج ما أآون إلى        أساتذة أجالء األمر ال
  .مشرِّفةتحصيلي في إبراز هذا البحث إلى حيز الوجود بصورة 

  زمالء أخالء ،وصلى اهللا وبارك ومن، آما أشكر األخوة الحضور من أساتذة أجالء    
  جمعينعلى السيد المختار والرحمة المهداة  سيدنا محمد بن عبد اهللا وعلى آله وصحبه أ

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين                                                          
  ـــــــــــــــــــــ



  ية،بريوت،   دار الكتب العلمباب ما جاء يف الشكر ملن أحسن إليك، ،الترمذي،كتاب الرب والصلةالترمذي،سنن حممد عيسى  )١(
  .٢٩٩، ص٤جـ،م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٨     

  .٢٩٩، ص٤جـ،  كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف الشكر ملن أحسن إليك ،حممد عيسى الترمذي،مرجع سابق )٢(
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  ٢  
  مقدمة الدراسة

كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه محداً يويف آالئه ونعمائه طيباً احلمد هللا رب العاملني محداً       
 ذكرهالذاكرون ،وغفل عن ذكر اهللا ،والصالة والسالم على الرسول الكرمي ما  محداً كما يرضى

  وبعد      .الغافلون ،وعلى آله وصحبه وآل بيته الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 
فيه من روحه، فكرمه ذه النفخة، وفرض عليه فرائض حىت يزكي  خفاهللا خلق اإلنسان، ونف     

من أنفسهم يتلوا  األنبياء إبراهيم عليه السالم أن يرسل رسوالً نفسه؛ إذ تزكية النفس هي دعوة أيب
  .عليهم آياته ويزكيهم

$( كما قال اهللا تعاىل uΖ−/u‘ ô]yè ö/$#uρ öΝÎγ‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ (#θ è=÷G tƒ öΝÍκö n= tæ y7 ÏG≈ tƒ#u™ ÞΟßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ õ3Ït ø: $#uρ 

öΝÍκ Ïj.t“ ãƒ uρ 4 y7 ¨ΡÎ) |MΡr& â“ƒ Í•yè ø9$# ÞΟŠ Å3ys ø9$# ∩⊇⊄®∪   (                                             ) ١٢٩سورة البقرة آية(  

ويصبح هللا عبداً طائعاً رض اهللا سبحانه وتعاىل أن يعبده يف اإلسالم ف نسانولتزكية اإل .  

$(  قال اهللا تعاىل  tΒ uρ àM ø)n= yz £⎯Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7÷è u‹Ï9  ∩∈∉∪(                       ) ٥٩سورة الذاريات آية(  
التهاون  يف تأديته هلذه  ده فيحصل منهجنسان عندما يصاب بالغفلة عن طاعة اهللا خالقه ووااإلو

  . الطاعات ، وبذلك  ال يتحصل  إال على القدر اليسري من األجر والثواب 
من اآلخرين جزاء عمله ، وذا   بشيء من اهلوى  فريغب أن ميدح ويشكر نساناإلوقد يصاب       

تزكية أنفسنا من  األمور  املذمومة؛ لذا فإن التزكية من أعظم ألن  تزكية لنفسه، لن حيصل لإلنسان
عند النفوس  ين ، ومن  أجل اخلصال ،وأرفعها عند املليك ،فهي علم يعرف به أحوالأمور الد
ة السلوك والسري ، وكيفيا مذموم الصفات، وكيفية تطهريها وختليته اهمبحمودباالتصاف ،وحتليتها الناس

  .، والفرار إليه إىل  اهللا تعاىل

’ ÿρ”Ïsù#)( قال اهللا تعاىل  n< Î) «!$# ( ’ ÎoΤÎ) /ä3s9 çµ ÷ΖÏiΒ Öƒ É‹tΡ ×⎦⎫Î7•Β   ∩∈⊃∪(                            ) ٥٠سورة الذاريات آية( 
ذيبها وصقلها، وتطهريها من الشوائب اًوهذا العلم له أثر كبرييف إصالح النفوس و.               

اهللا سبحانه وتعاىل حىت يصبح إنساناً زكياً ، فالبد أن يغري من نفسه ؛ إذ لتزكية  نساناإلوحلاجة    
  .التغيري قوام حياة اإلنسان 

χاهللا تعاىلقال     Î)©!$#ŸωçÉitó ãƒ$ tΒBΘöθ s)Î/4© ®L ym(#ρ çÉitó ãƒ$ tΒöΝÍκÅ¦ àΡr'Î/3!#sŒÎ)uρyŠ# u‘ r&ª!$#5Θöθ s)Î/#[™þθ ß™Ÿξ sù¨ŠttΒ…çµ s94
$ tΒ uρΟßγ s9⎯ÏiΒ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ⎯ÏΒ@Α#uρ∩⊇⊇∪ ) ٥٩سورة الرعد آية( 



 عقديةميادينه المجيعع هلا يفـرد واتمـإال حلاجة الف تزكية اإلنسانـام باالهتموما كان سبب    
  .ومجيع معامالته إلعطاء احلقوق والواجبات اليت عليهواألخالقية والتعبدية 

    ٣  

ً  عليهانسان حيتاج إىل اإلو ⎪⎦t(قال اهللا تعاىل .ملهلكاتن ابعيداً ع تزكية نفسه حىت يبقى حمافظا Ï% ©!$# 

tβθ ç7Ï⊥tG øgs† uÈ∝ ¯≈ t6 x. ÉΟøO M}$# |·Ïm≡uθ xø9$#uρ ω Î) zΝuΗ ©>9$# 4 ¨β Î) y7 −/u‘ ßìÅ™≡uρ Íο tÏøó yϑ ø9$# 4 uθ èδ ÞΟn= ÷ær& ö/ä3Î/ øŒÎ) /ä.r't±Σ r& š∅ ÏiΒ 

ÇÚö‘ F{$# øŒÎ)uρ óΟçFΡr& ×π ¨ΖÅ_ r& ’ Îû Èβθ äÜç/ öΝä3ÏG≈ yγ ¨Βé& ( Ÿξ sù (#þθ ’.t“ è? öΝä3|¡àΡr& ( uθ èδ ÞΟn= ÷ær& Ç⎯yϑ Î/ #’ s+¨?$# ∩⊂⊄∪ (  
  )٣٢سورة النجم آية (                                                                                       

يفعلون ما أمرهم اهللا به من الواجبات، اليت يكون تركها من كبائر " ومن خالل تفسري اآلية يظهر أم  
، وأكل الربا ، والقتل ، وحنو ذلك من  الذنوب ، ويتركون احملرمات الكبار ، كالزنا ، شرب اخلمر

ω( الذنوب العظيمة،  Î) zΝuΗ وهي الذنوب الصغار اليت ال يصر صاحبها عليها أو اليت يلم ا العبد  )  9$#<©

املرة بعد املرة على وجه الندرة، فهذه ليس جمرد اإلقدام عليها خمرجاً للعبد من أن يكون من احملسنني ، 
  )١(.  " الواجبات وترك احملرمات ، تدخل حتت مغفرة اهللا اليت وسعت كل شيءفإن هذه مع اإلتيان ب

إن قيام اإلنسان باألعمال اليت تزكي نفسه، هي عملية تربوية ينبض ا قلب املسلم لكي ينال الفالح؛   

ô‰s% yx(قال اهللا تعاىل . إذ بدوا يصاب اإلنسان باخليبة و التدسية n= øùr& ⎯tΒ $ yγ8 ©.y— ∩®∪ ô‰s% uρ z>% s{ ⎯tΒ 

$ yγ9¢™ yŠ ∩⊇⊃∪(                                                                      ) ١٠-٩آية الشمس سورة(  

وتزكية النفس من أعظم أمور الدين ؛ لذا اهتم ا السلف الصاحل بالسلوك الشرعي علماً و عمالً ؛ إذ  

tΒ⎯(قال اهللا تعاىل . هي سبب الفوز بالدرجات العلى  uρ ⎯Ïµ Ï?ù'tƒ $ YΨÏΒ ÷σãΒ ô‰s% Ÿ≅ÏΗ xå ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝçλm; 

àM≈y_ u‘ ¤$! $# 4’ n?ãè ø9$# ∩∠∈∪ àM≈̈Ζy_ 5β ô‰tã “ ÌøgrB ⎯ÏΒ $ pκÉJ øt rB ã≈ pκ÷ΞF{$# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκÏù 4 y7 Ï9≡sŒuρ â™!#t“ y_ ⎯tΒ 4’ ª1t“ s? ∩∠∉∪ (  
  )٧٦-٧٥آية طه سورة (                                                                                     

ولقد جاءت السنة النبوية حتث علي فعل األوامر اليت تزكي النفس كأمر بالصالة والزكاة، وذكر  
  وتالوة للقرآن، وعلى ترك املنهيات اليت يصاب ا اإلنسان باخليبة كإتباع السفـهاء، وأكل املال احلرام 

الطهور شطر " وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : فعن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه قال  
اإلميان ، واحلمد هللا متألن أو متأل امليزان مابني السموات واألرض ،والصالة نور ، والصدقة برهان ، 

   )٢(. " والصرب ضياء ، والقرآن حجة لك أو عليك ، كل الناس تغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها
  يا كعب بن : وعن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنه قال  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            

  ون منأمراء سيكون: ك يارسول اهللا؟ قالوما ذا:قال.يذك باهللا من إمارة السوءأع"عجرة            
        ، ولست منهمهم وأعام على ظلمهم فليسوا مينبعدي من دخل عليهم فصدقهم حبديث          



____________________________  
  .٨٢١م، صـ٢٠٠٣ـ ـه١٤٢٣الرسالة،  ةالكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، مؤسس ربن ناصر السعدي، تيس نعبد الرمح )١(
  .١٤٠، صـ١ ـمرجع سابق، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، ج مسلم بن حجاج بن مسلم، )٢(

٤  
  ، ومل يعنهم على ظلمهم، ومل يردوا على احلـوض، ومن مل يدخـل عليهم، ويصدقهم حبديثهم         
  ربان ،الصوم جنة ، ـعب الصالة قـفأولئك مين ، وأنا منهم أولئك يردون على احلوض ، يا ك          

  دخل  اجلنة من نبت حلمه والصدقة تطفي اخلطيئة كما يطفئ املاء النار ، يا كعب بن عجرة ال ي          
  من سحت النار أوىل به يا كعب بن عجرة  الناس غاديان فغاد بائع نفسه وموبق رقبته ، وغاد           
  )١." (مبتاع نفسه ومعتق رقبته          

على أن كل إنسان ساع يف هالك نفسه أو يف فكاكها فمن سعى يف طاعة اهللا فقد " فاألحاديث تدل   
هللا ، وأعتقها من عذابه ، ومن سعى يف معصية اهللا فقد باع نفسه باهلوان، وأوبقها باآلثام باع نفسه 

  . تزكي النفس تزيهها فمن هذه األعمال اليت  )٢(. " املوجبة لغضب اهللا وعقابه 

ومن خالل دراسة الفلسفات واليت ظهرت متأثـرة بالدين تود حتقيقه كالفلسفة املثالية، وهي تتأثر  
   -:ر ومبادئ لفالسفة وهي كما يليبأفكا

  على ونـية؛ إذ تبناها القائمـتأثرت بالديانة املسيح" الفلسفة املثالية ف                     
  الـروحي العتقادهم بوجود احلقيقة النهائية يف العامل الديانة املسيحيةنشر                         

  .نعيش فيهاملنفصل عن األرضي الذي                         
  ة مثل أفالطونـن الفالسفـرت الفلسفة املثالية بأفكار كثري مـولقد تأث                        

  وقد و هيجلبينوزا و بريكلي  وهيـوم  وكانت وسقراط و ديكارت و س                       
  .ساعدا  األخريين على استمرارها                         

  ديانتنيلل وب؛ إذ كانتوقـد أثرت الفلسفة املثالية بعمق يف حياة الشع                         
  نطاق واسع  ر كبري يف تـغلـل األفكار املثالية علىاليهودية واملسيحية أث                        

  املثالية ديثة فإن أثر الفلسفة ـرغم ظهور الفلسفات اجلديدة يف العصور احل                        
  االجتماعي لبعض  حيزال ظاهراً يف أعـمـال القـصصـيني، واإلصال ال                        
  )٣( ."للمشاكل التربوية ورجال الدين السياسيني، والكثري من احللول املقترحة                       

الفلسفة املثـالية متأثـرة بأفكار فالسفـة كان هلم تأثري يف اتمع الذي يدين باليهودية  تلقد كان   
  ـ : سفة مذاهب كما يلياملثالية عند الفالكانت  واملسيحية؛ لذا
  ـ املثالية التقليدية :أوالَ"                 

  أو املثالية املفارقة أو املثالية اإلهلية ، ويرتبط ويطلق عليها املثالية األفالطونية                     
  ذهب باسم أفالطون مـؤسس املثالية، ومثالية أفالطون هذه تعين أن هذا امل                  

____________________________  
   ٣٩٩،صـ٣،جـ دار الكتب العلمية ، بريوت أمحد بن حنبل الشيباين،املسند،)١(
     ـ هـ١٤٢٣، طبعة دارة امللك عبد العزيز ، الرياض، جامع العلوم واحلكم ، حتقيق شعيب األرناؤوط  بن رجب ، عبد الرمحن أمحد)٢(



  .٢٨ـص، ٢جـم، ٢٠٠٢    
  .٤٩ـصم ،١٩٨٧-هـ ١٤٠٧ ، دار الفرقان ، عمان،  لتربيةااملدخل إىل عبد اهللا  زاهي  الرشدان ، )٣(

٥  
  هناك مثالً توجد أو صـور لألشـياء، وأن وجود هذه املثل مفارقة لألشياء،                     
  وتقوم هذه ا املثل املفارقة يف عقل إهلي عنده صور الصور أو أعلى املثل درجة                                     
  . إلهلية ولذلك تسمى مثالية أفالطون باملثالية ا                   
  ـ املثالية الذاتية :ثانياً                    

  أو املثالية الالمادية ، وجاءت هذه املثالية يف العصور احلديثة ، وبالتحديد                        
  )م١٧٥٣م ـ ١٦٨٥( يف أواخر القرن السابع عشر على يد جورج باركلي                     
  وجود الشيء هو إدراكه ، وأن الشيء ليس  : وتعين هذه الفلسفة املثالية أن                     
  أا ) باركلي ( ويالحـظ على مثالية . وجود مادي مستـقل عن إدراكنا له                    
  ...ال تعترف بوجود املادة                     
  املثالية : جية تسميات أخـرى مثل ويطـلق على هـذه املثالية اخلـار                    
  .اسم املثالية املادية ) كانط( ويقترح هلا ... السيكولوجية أو املثالية اخلارجية                    
  ـ املثالية النقدية : ثالثاً                    

  عمانويـل"اسميف العصر احلديث ب) املثالية النقدية ( ارتبطت هذه التسمية                     
  وصفة النقدية هذه جـاءت من اهتمام املثالية) م١٨٠٤ـ ١٧٥٤" (كانت                    
  لوضع العقل و املطالبة بأال تتعداها ، مبعىن عدم اخلـوض يف موضوعات فوق                   
  ، أي أا )املمكنةالتجربة ( طاقة البشر، بل البد أن تدور الفلسفة يف حدود                    
  تضع شروط أولية جتعل هذه التجربة ممكنة، والشروط العقلية األولية يضعـها                   

  وهلذا كانت املثالية. دون االعتماد على التجربة، ولكن تأيت عن طريق احلواس                   
  . أو مشروطة) شارطة(نقدية ، وتتميز بصفتني أا مثالية " كانت " عند                    
  ـ املثالية املوضوعية: رابعاً                    
  ). م١٨٣١ـ ١٧٧٠( ترتبط  املوضوعية أو املطلقة باسم الفيلسوف هيجل                    
  والذي أكد أن استخدامنا لنظام املنطق بصورة دقيقة هو الذي سيوصلنا إىل                    
  الفكرة املطلقة ، وقد توسطت مثالية هيجـل بني الفلسفة الطبيعية اليت نقول                    
  )  ١.(بأن الطبيعة وجدت مستقلة الذات ، واملثالية الذاتية اليت قيدت وجود الطبيعة بالذات                    

واحدة وهي أن فهي تشترك يف فكرة  مهما تعددت ، ولكن ، و تتخذ الفلسفة املثالية أشكاال متنوعة  
  .ن احلقيقة األزلية ذات صفة عقلية، وإالعاملالعقل والروح جوهر هذا 

   ذه ذات طبيعةهالعليا والقيم والذاتية ،كل  ثلفالشعور والفكر وامل "                            
   املادية أو مظاهر العاملرب إىل الكون من األشياء ـلية وهي أقـعق                           

  .أو الكائنات احليوانية الدنيا ة اخلارجيةيالطبيع                           
__________________________________________________  



.٢٤٧ـ٢٤٤ـص ،م٢٠٠١ ٠ـ ـه١٤٢٢ ،فلسفات التربية، دار وائل، عمان، إبراهيم ناصر)١( 
  

٦  
  فحسب، أو وعمله  إن املثالية ترفض يف يقني أن يكون العـقل هو املخ                           

  كما يسأل بدل أن تسأل :ويقول رسك . ياًانوأن الشعور ليس إال منتجاً ث  
  .قل جسم ؟فإننا نسأل ملاذا كان للعالطبيعيون  ملاذا كان للجسم عقل ،                         

  ل اإلنسان أهم إنه يبني لنا أن عقفل مـهما كانت اإلجابة على هذا السؤا                         
  .العجيبالكون من هذا  ري من جسمه، بل هو أهمـبكث                         

  من بالـدراسة درط، أن اإلنسان نفسه أجـسقرا منذ وقد اعترب املثاليون 
  . الطبيعي اخلارجيالعامل                        

  :األول الشكل فمن أشكال الفلسفة املثالية وهو         
  رى أن الكون معقول،وهي منثالية يف أحــــد أشكاهلا تــوامل   
  ـلى القوانـنيالناحية تتفق إىل حد ما مع العلم املظـاهر الطبيعية ،وع هذه

  عقل(جتدوعلى اطراد الطبيعة، ولكن املثالية تذهب إىل أبعد من العلم يف إا ال    
         يرى أن      "  فختر"مثالً) كوين ( لراجع إىل قوانني آلية بل إىل وجود عق )الكون                       
  الست إـطبيعية لين املظـاهر الاً حـي كبري له جسم وروح وأالكون كائن                       
  يف مثاليته املطلقة " لـهيج" بينما "آيات اهللا اليت تراها"عن عقل الكون  تعبرياً                       

  رجت إىلالكون الطبيعي فكرة اهللا خ اكربى، فهذ ة تفكرييون عمليرى أن الك                       
  من الفكر املطلق عن طريق الفن والفلسفة  قربحيز الوجود،وإننا لنأمل أن ن                       

    .والدين                       

  :ومن أشكال املثالية وهو الثاين      
  واملثالية ترى أن العامل الطبيعي مكون من مادة عقلية، وأن كنه العناصر عقلي 

  ،  Panpsychismروحي وهذه النظرية تسمى النـظرية الروحية الشاملة  وأ                   
  . فالنفس  تغلغل يف احلياة والعقل والطاقة                    

  :وأما الشكل الثالث للمثالية      
  أن العامل احلقيقي ليس .. .فهي املثالية الشخصية اليت نادى ا القس بركلي                  

  قل هو ـإال جمرد ظاهرة أمام العقل ، فالعامل ال وجود له إال  أمام  العقل، فالع                 
     )١" (. ، فاحلقيقة إذن عقليةالطبيعية يرى املظاهر الذي                 
فتنظر إىل الكائنات اإلنسانية باعتبارها أعلى درجات السلم التطوري ، وأعلى "الفلسفة الواقعية وأما 
 الطبيعة احلاضرة ، فالناس خملوقات من الطبيعة ، وجـزء من النظام الطبيعي لألشياء ، والكائنات" نتاج

  )٢(. "اإلنسانية حيوانات عاقلة وليس يف سلوكها ما هو إجيايب أو سليب إمنا هي ردود أفعال الطبيعة
__________________________________________________  



.   ٤٩-٤٧ت ،ص .، مكتبة النهضة املصرية ، د ، ترمجة صاحل عبد العزيز  األسس العامة لنظريات التربيةدوس ، . مجس س)١( 
  .٢٥م، صـ١٩٩٨هـ ١٤١٩ماجد  الكيالين ، دار الفرقان ، عمان /فلسفة التربية ، ترمجـة مقدمة يف صموئيل ، . وليم ج ) ٢(

٧     
يشمل على عناصر " و )١(." الكون فهو مادي واقعي وموجود خارج عقول أولئك الذين يالحظونه"و

ناصر اجلوهرية اسة ينبغي أن تكون للعالدر إن أمهية. عرضية متغرية ، ويف ذلك دليل على تطور احلياة 
وأشهر هذه "مللحدة أحياناً فالواقعية تراوحت بني الواقعية الدينية والواقعية املادية وا )٢(."تتغري اليت ال

  )٣(. "املدارس هي الواقعية العـقلية والواقـعية الطبيعية والواقـعية النقدية والواقعية اجلديدة أو احملدثة
  -:والفلسفة الواقعية على شكلني  كما يلي   

  الفلسفة الواقعية املدرسية ـ ومعظم أنصارها من الرومان الكاثوليك ومن  : أوال"       
  أبرزهم توماس األكويين وهي تؤمن بأمهية العقل، والتفكري املنطقي ، ودراسة الطبيعة                    

  وذلك كالفلسفة اإلنسانية العقلية ، لكنها تضيف إىل ذلك االهتمام بالوحي واإلهلام                     
  درسية تقوم على االعتراف بكل       عية املا يعين أن الفلسفة الواقـوهذ.وعلم الالهوت                    
  فهي فلسفة ذات . ما يف الطبيعة ،والقوة اخلارقة ممثلة يف اإلله الذي خلق الوجود كله                    
  )  ٤"(.طبيعة ثنائية                    

  هي فلسفة إغريقية قدمية ظهرت يف الواقع كرد فعل الطبيعية الفلسفة الواقعية :ثانيا" 
  فلسفة املثاليةفة تتبىن وجهة نظر متعارضة مع الللفلسفة املثالية  حيث إن هذه الفلس                    
  عية تتمسك بأن األشياء واملوضوعات املوجودة يف العامل اخلارجي هي أشياءفـالواق  
  الطبيعة، يف وجودها على إدراك كما أا. ود حقيقي يف حد ذاا وج حقيقية، وهلا                   
  رفض أي شيء وراء الطبيعة ، فكل شيء ـفالواقعي ي. عقل اهللا أو عقل اإلنسان هلا   
  )٥." (من الطبيعة ، وخيضع للقوانني العلمية والطبيعية  يأيت                   

 تقبل التغيري أو التبديل مهما اختلفت ائق اخلالدة اليت الـقـباحلن امبدأ اإلمي "لذا تعتمد الواقعية على  
، وميكن ـائق موجودة يف العامل، وال ختتلف باختالف الزمان أو املكان، حيث إن احلقالـظروف

لنا، وأن األشياء هي فعال  العامل فعالً يظهر أن وعلى أساس .الطرق العلمية يتوصل إليها األفراد بإتباع
   .معرفتها)٦("كما نراها، ومن خالل التجربة ميكن 

املادية والوجودية والتحليلية : تنتمي إىل هذه املدرسة أكثر التيارات الفلسفية املعاصر وأمهها"كما   
                                                )٧( . "والوضعية

  بأن قيمة أي مبدأ أو عقيدة فلسفية جيب أن تعتمد على األثر العملي" تية تنادي وأما الفلسفة الربمجا    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٥ت ، صـ.نظمي لوقا ، مكتبة االجنلو املصرية ،، القاهرة ، د/ ، ترمجة  مقدمة إىل فلسفة التربيةجورج نيلر ، ) ١(
  ٧٥م، صـ٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥دار الشروق، عمان،  ربية،فلسفة التعبد الكرمي علي اليماين، ) ٢(
  . ٨٢م، صـ٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢دار املناهج، عمان،  يف فلسفة التربية،أمحد على احلاج حممد، )٣(
  . ٣٠٠ـ٢٩٩صـ و٢٣٩م ، صـ١٩٩١- هـ ١٤١١دار الفرقان  ، عمان ،  العامة  ،نظريات املناهج علي أمحد مدكور  ،  )٥)(٤(



  .٣١٠م، صـ٢٠٠٣- هـ ١٤٢٣دار الفكر، عمان،  ،األصول الفلسفية للتربيةعلي خليل أبو العينني،  )٦(
  . ٨٢صـ مرجع سابق،أمحد على احلاج حممد ، )٧(

٨  
هلا ، وعلى هذا األساس جيعل النفعيون النشاط العملي يف املرتبة األوىل والنشاط الفكري يف املرتبة     

خمـلوق متكامـل ال انفصال بني عـقله أو جسمه "اإلنسان على أنه كما تنظر إىل  )١(" الثانية 
ومشاعره ؛ لذا يهتمون بالفرد ، وينظرون إليه على أنه نتاج تفاعل البيئة الطبيعية واالجتماعية اليت يعيش 

 )٣(".ارسااوممي ، والتزام مببادئ الدميقراطية واحلياة الصاحلة نشاط اجتماعي وسياس" )٢(. "فيها
العامل على أنه كثرية،ير ثابت، وهو خاضع للتجربة والبحث، وترفض وجود عامل "ظر الربمجاتية إىل وتن

ولقد استغرقت الربمجاتية يف اجلانب العملي ، دفعت  )٤(." حقيقي خارج هذا العامل الذي نعيش فيه
  .البعض إىل اعتبارها أقرب على الطريق للحياة والعيش القائم على منهج التفكري والتحليل 

  : كما تقوم الفلسفة الربمجاتية على أسس ومبادئ وهي كالتايل    
  ـ:العامل أساسه التعدد والكثرة-١"                     

  امد ومغلق بل هو متعدد وذوو معامل كثرية ، بل إنه يف دور التكوينأي ليس ج
  .ص وليس مكتملأي أن حقيقة العامل ناق                     

  -:جوهر العامل التغري املستمر  - ٢                      
  رفضت الربجـماتية فكرة الثبات واخللود ومبدأ الثنائية للعامل ، كما نادت

  املـثالية ، وترى أن العامل وما حيويه من مظاهر الطبيعة واتمع ا الفلسفة
  واإلنسان يف حالة تغري دائم                       

  _: اجلسد وتكاملهاوحدة الطبيعة  - ٣                    
  زل العقل عن اجلسد فما نصفه بأنه العقل يظهر يف أفعال اجلسد،من العسري ع 

  عال اجلسد،التفرقة تشوه بأنه العقل يظهر يف أف كس، وتلاويف السلوك واحلو
  .ويف السلوك واحلواس، وتلك التفرقة تشوه وحدة اإلنسان                     
  :هاووظيفتأداتية املعرفة  - ٤                   

  سابقة على التجربة لكنها نابعة من اخلربةاتية املعرفة القبلية لإلنسان أوتنكر الربمج
  ، وسعيه من أجل البقاءاعله مع عناصر البيئة احمليطة بهفرد ، وتفوالنشاط الذايت لل
  عرفة احلقة جيب أن تكون أداتية، واملاحلياة، لب على املشاكل اليتوالعيش ،و التغ

  .  ووظيفتها استمرارها                    
  :نسبية القيم -  ٥                  

  لقيم وجوداً يف ذاا أو القيم العليا املفروضة على اإلنسان،ترى الربمجاتية أنه ليس ل
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١٥صـمرجع سابق، ، علي خليل أبو العينني )١(
  .١٣٥مرجع سابق، صـإبراهيم ناصر ، ) ٢(
  .٢٥صـ، ناصر،مرجع سابق. وليم ج) ٣(



  .١٤٥صـإبراهيم ناصر ، مرجع سابق ، ) ٤(

٩  
  إنسانية تـنبع من صميم احلياة ، نتيجة تفاعل الفرد مع البيئة واتمع ،وإمنا هي أمور 

  أي من اخلربة العقل،ة ، وذا فاألخالق هلا طبيعة اجتماعية ، أي ال تنبع من الذات
  أو الضمري أو العقل ، وإمنا يكتسب الفرد قيمة األخـالق عن طريق خرباته والتفاعل

  .مع ما حوله                  
  ـ:ة واحلقائق القيمة الفوري -٦                 

  نافعة  وحركة ، وما مل تكن عل ـوالقيم ما مل تقودنا إىل فال قيمة لألفكار واحلقائق                    
  صادقة ألكرب عدد ممكن من الناس ، فاحلقيقة هي القيمة الفورية للفكر ، وتظل الفكرة                 

  .وصاحلة للتعامل                 
  ـ: الدميقراطية هي أسلوب احلياة األمثل  -٧                

  ، وعدمام مفتوح، والعامل يتسم بأنه نظطاملا أن العامل متعدد، وجوهره التغري
  ، والتسليم بأن اإلنسانالتحكم قي املستقبل، إن املعرفة، والقيم مصدرها اإلنسان

  ته ليس هلا حدود ، فإن الدميقراطية هي األسلوب األمثل لنظام احلكمر ، وقدراـح                  
   .واإلدارة ، بل وأسلوب املعيشة                 

  ـ: ـ املنهج العلمي أسلوب التفكري األمثل٨                 
  التفكري ليس التأمل واجلدل ، أو الذي يتم يف  انعزال عن شؤون نترى الربمجاتية أ

  ريات ودافع ، حتمل الفرد على التـفكري والبحث ،وإمنا يتم يف بيئة مليئة مبث ة ،احليا 
  )١." (ليتغلب على املشكالت ، وإجياد احللول املمكنة من التكيف مع نفسه وبيئته

وجود ، ويطلقون  ة أو جمرد لفظة مفترضة ، وليس هلاعترى أن الذات غري واق" وأما الفلسفة البوذية 
  :ال ذات وهلا تفسريان مها أي   ابأنات على هذه النظرية

اجلسم (عناصر  أي ليس لإلنسان ذات حقيقة بل ذات ومهية خيالية تتكون من مخسة: التفسري األول    
 لإلنسانمنها اإلنسان ليست ذاتاً  ،وإن هذه العناصر اليت يتكون)، احلواس ، التذكر ، التفكري ، الوعي 

  )٢( ".، وإمنا هي جمرد حاالت 

  )٣( ".هلما بأن ال وجود للذات ، وال وجود للروح أي ال حقيقة  وال خلود:التفسري الثاين "وهناك     

אא 
التزكيةمصطلحيف عدة مواضع ، ملا هلا من أمهية يف حياة اإلنسان املسلم ؛وقد  جاء يف القرآن الكرمي

تزكية النفس يف بقيمة املوضوع حيث  شعر الباحث بأمهية تزكية النفس وتوضيحها ، وهو يشعر
  .اإلسالم مهمة من مهام الرسل، ولقد بعث الرسول صلى اهللا عليه وسلم للقيام ا 

  ــــــــــــــــــــــ
  .٩٨-٩٣ـم ، ص٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢، دار املناهج ، عمان ،   أمحد علي احلاج حممد ، يف فلسفة التربية)١(



  .١٣٠،و ١٢٩م ، صـ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠أضواء السلف ، الرياض ،  ، البوذية ،عبد اهللا مصطفى تومسوك ) ٣( )٢(

١٠  
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|=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ ò6Ït ø: $#uρ Νä3ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ $ ¨Β öΝs9 (#θçΡθ ä3s? tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊇∈⊇∪                               () ١٥١سورة البقرة( 
يعتمد "  وأول أساس ختتلف عن أي تربية أخرىمنهج التربية اإلسالمية على أسس علمية  قوملذا ي  

  )١(".منهجنا هو تربية الفرد املسلم االستجابة هللا والرسول

و ا ينفرد املنهج اإلسالمي تفرداً كامالً) التزكية (هو  املنهج الكرمي اذـه هيعتمد"  ثاينوأساس  
)öΝÍκ Ïj.t“ ãƒ uρ 4".()٢(  

  .وهو تعليم خيالف املناهج القائمة).. التعليم (يعتمده املنهج هو " ثالث   وأساس

ÞΟßγ( إنه يقوم على تعليم الكتاب وتعليم احلكمة      ßϑ Ïk= yèãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑõ3Ït ø: $#uρ ".( )٣(  

اأو هيناً يف ميزان اإلسالم، بل  ارضاًـع تزكية النفس ليست أمراًإذا ف  الفالح يف فعلها واخليبة يف

Ä§÷Κقال اهللا تعاىل .تركها ¤±9$#uρ $ yγ8 pt éÏuρ ∩⊇∪ Ìyϑ s)ø9$#uρ #sŒÎ) $ yγ9n= s? ∩⊄∪ Í‘$ pκ̈]9$#uρ #sŒÎ) $ yγ9¯= y_ ∩⊂∪ È≅ ø‹©9$#uρ #sŒÎ) 

$ yγ8 t±øó tƒ ∩⊆∪ Ï™!$ uΚ ¡¡9$#uρ $ tΒ uρ $ yγ9t⊥ t/ ∩∈∪ ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yγ8 ys sÛ ∩∉∪ <§øtΡuρ $ tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ ∩∠∪ $ yγ yϑ oλù; r'sù $ yδ u‘θ ègé
$ yγ1 uθ ø)s?uρ ∩∇∪ ô‰s% yx n= øùr& ⎯tΒ $ yγ8©.y— ∩®∪ ô‰s% uρ z>% s{ ⎯tΒ $ yγ9¢™ yŠ ∩⊇⊃∪                () ١٠ـ١آية سورة الشمس(  

فعن  زيد بن أرقم   . نفسه عليه وسلم يدعو ربه ويطلب منه تزكية ولقد كان الرسول صلى اهللا     
اللهم إين أعوذ بك من العجز ،والكسل : ( كان يقول  عليه وسلمرضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا

،واجلنب ،والبخل ،واهلرم ، وعذاب القرب ، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خري من زكها ،أنت 
  )٤() خيشع  اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع ، ومن قلب ال وموالها ،وليها

ال ـجمـاالت الثالثة واضح أا ، فاالشعائر واألخالق واملعامالتووجماالت التزكية هي العقيدة   
 احلاللتعريف على  متزكية واألخرية يغفلها البعض مع أا حمك التزكية وجمال اختبار أصالتها، وتقـو

 )٥(. الوقوف عند حدود اهللا: وبعبارة أخرى..احلرام  واجتنابه   ريفوتعوده وتع 
يليها من  وأخرياً تزكي املعامالت وما..الق، مث تم بالتعبدـقيدة، وتثين باألخـتبدأ بالع "مربجمة"هي تزكية "إذ 

     )٦( " .آداب وأحكام
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٦- ٩٥ـم،ص١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، القاهرة ، ربية اإلسالمية  ، مكتبة وهبة الت حنو نظريةعلي جريشة ، ) ٣)(٢)(١(
ـ  كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما مل يعمل مرجع سابق،مسلم بن حجاج بن مسلم، ) ٤( ، ٨ـج

  .٨٢-٨١صـ
  .٨ـم، ص١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩للنشر والتوزيع، جدة،  القرآن، دار حافظ أمحد حممد املقري، تربية النفس اإلنسانية يف ظل) ٥(



  .٩٦ـعلي جريشة ، مرجع سابق ،  ص) ٦(

١١      
  فالتزكية قلب عملية التربية و ا ينبض بإذن اهللا تــعاىل قـلب املسلم وحيتاج إليها كل فرد من أفراد

 ترتبطه، والتزكية دسيـالح بل خيبة وتـاتمع وكذلك اتمع ككل ألنه بدون التزكية ليس هناك ف
 مع فقه اآلياتصورات وقيم وأخالقيات وسلـوكيات، وإقامة التزكية على أساس تفاعلي وت مبعتقدات
تناع وجداين، والتزام معطيات الرسالة عن ـفوس باقـمن أعماق الن دى نابعاًـالتزام سبيل اهل فيغدو
  .مبا جاء فيها عميق إميان

  : والتزكية هلا وجهان            
  )١(.  ليه من إتباع اهلوىخت: الوجه الثاين .    ليه باألخالق الفاضلةحت :الوجه األول            

عن ما ى اهللا  وهو صرب على ما أمر اهللا به، وصرب.. الصرب: والذي يريد أن يزكي نفسه عليه واجبات
  . عنه، مث عليه الرعاية والدأب 

א  )÷É9 ô¹ $#uρ y7 |¡øtΡ yìtΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# šχθ ããô‰tƒ Νæη −/u‘ Íο 4ρ y‰tó ø9$$ Î/ Äc© Å´ yè ø9$#uρ tβρß‰ƒ Ìãƒ …çµ yγ ô_ uρ ( Ÿω uρ ß‰÷è s? 

x8$ uΖøŠtã öΝåκ÷]tã ß‰ƒ Ìè? sπ oΨƒÎ— Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( Ÿω uρ ôìÏÜè? ô⎯tΒ $ uΖù= xøî r& …çµ t7ù= s% ⎯tã $ tΡÌø.ÏŒ yìt7¨?$#uρ çµ1uθ yδ šχ% x.uρ 

…çν ãøΒ r& $WÛãèù  ∩⊄∇∪ ) ٢٨سورة الكهف آية( 
  .أن يتأسى بالرسول صلى اهللا عليه وسلم عليه أن يرجو اهللا واليوم األخر، وومن أراد التزكية لنفسه ف  

≅öقال اهللا تعاىل    è% β Î) óΟçFΖä. tβθ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ós ãƒ ª!$# öÏøó tƒ uρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡèŒ 3 ª!$#uρ Ö‘θ à xî 

ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊂⊇∪( ) ٣١آية سورة آل عمران( 
مي القدرات العقلية ، هذا العلم املؤدي إىل اإلميان والتوحيد وتزكية النفس تكون بالعلم الذي ين  

على عدم التبعية والتقليد ، واألخذ بالتفكري العلمي دريب اإلنسان املسلم  النافع ، وت والتفكري النقدي
  .وشامل، ويكون التفكري مجاعي لألمة   بدل الظن واهلوى 

 عموماً يقبلون املعرفة على أساس العقيدة، نواملثاليو وثيقة الصلة بالـدين، -عموماً -والفلسفة املثالية  
)٢(. أقدرته على معرفة اهللا فالدين هو القانونكأداة للمعرفة  فطرةاهللا ألن الفالشخص يؤمن بوجود 

وتقوم الفلسفة املثالية على مبدأين أساسني مها :  

   . املثل ملعا- ٢                           .أزلية  األفكار-١
  ـــــــــــــــــــــــــــ

م ،  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦إبراهيم حممد العلي، رياض اإلنس يف بيان أصول تزكية النفس، مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، عمان، )١(
  . ٢٥ – ٢٤صـ



  . ٢٣٥ـ، مرجع سابق ، صعلي أمحد مدكور  )٢(

١٢  
،و إمنا  وجوهره وترى هذه الفلسفة أن مظاهر العامل املادية من أناس وحيوانات اخل ال متثل حقيقته

  )١(.متثل شكله ومظهره 

 :أما القيم اليت يؤمنون ا فهي كما يصفون 
، وقد توصل إليها املفكرون العظام عن طريق اإلحياء ، وال جيوز الشك قيم ثابتة ال تـتغري"    

)٢(."بصحتها 
  :فكانت بداية الفلسفة املثالية من خالل فيلسوفها األول      

  بنظرية خاصة يف العـقل والعلم اإلنساين ، ومسيت تلك النظريةابتدأت املثالية  " 
  فقد كان أفالطون فيلسوفاً مثالياً ، ولكن مثاليته مل تكن) املثل األفالطونية ( بنظرية

  تعين إىل إنكار  احلقـائق احملسوسة وجتـريد اإلدراكات احلسية عـن احلقـائق
  ، بل كان يعتقد مبوضوعية اإلحساس املوضوعية املستقلة  عن جمال التصور واإلدراك

  غري  إنه  ذهب أكثر من ذلك  فاعتقد مبوضوعية  اإلدراكات العقلية الـتـي هي،     
  أعلى درجة من  اإلدراكات احلسية مقرراً  أن اإلدراك العقلي وهو إدراك األنواع      
  )٣." (ضوعية مستقلة عن التعقل اإلنسان واملاء والنور ذو حقيقة مو اينالعامة كإدراك مع           

عامل مادي حسـي  : انطلق أفالطون  من فكرة أساسية هي أن  الكون مقسم أصالَ  إىل عاملني " لذا   
ا يضم  مثالً عليـا  ميكن لإلنسان أن يدركه حبواسه ، وعامل مساوي علوي ال حيوي أشياء مادية  ، وإمن

بعيد املنال بالنسـبة للحـواس ال   " عامل املثل " وأن العامل العلوي أو ما مساه . كاخلري واحلق واجلمال 
  )٤(" .إدراك ما حيتويه ويدركه سوى العقل الذي هو الوسيلة الوحيدة إىل الوصول إىل هذا العامل، 

والتقليل من دور املادة ؛ إذ تؤمن متجيد العقل والروح " : ومن  املبادئ األساسية  يف الفلسفة املثالية   
 مببادئ أساسية ينطلق إمياا بوجود أفكار عامة ثابتة مطـــلقة مستقلة عن عامل اخلربات اليوميـة ، 

   )٥(" .ومقره العامل املثايل احلقيقي 
ـ ..املعرفة احلقيقية هي نتاج العقل وحده ، واحلقيقة تكمن يف أفكار العقل "وأما نظرم    اة وتعترب حي

  )٦(" .التفكري والتأمل هي املثل األعلى 
 ة مسيحية تقوم على أساس منـأن يقيم فلسف فقد أراد" ة فقد متثلت يف ديكارت وأما املثالية احلديث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٤ـم ، ص١٩٨٢ـهـ ١٤٠٢أمحد على الفنيش  ، أصول التربية،  الدار العربية   ،ليبيا ، )١(
  .٥٠ـعبداهللا زاهي الرشدان   ، مرجع سابق ، ص)٢(
  .١٠٤ـم، ص١٩٨٢ـهـ ١٤٠٢، بريوت، دار التعارف حممد باقر الصدر، فلسفتنا،)٣(
  .٤٩ـم ، ص١٩٨٢ـهـ ١٤٠٢مكتبة االجنلو املصرية  ، القاهرة ، ،   حممد سيف الدين فهمي، النظرية التربوية) ٤(
  .٧٨ـم ، ص٢٠٠١ـهـ ١٤٢١، دار صفاء للنشر والتوزيع  ، عمان ،  ، مدخل إىل التربيةعمر أمحد مهشري ) ٥(
  .٨٧ـ، ص مرجع سابق، أمحد فاروق حمفوظ   )٦(



  
١٣  

، و نادى مبسـاواة   ه العقلي ، باالعتماد على استقالل العقل متاماًـاليقني واإلقناع ، لذا وضع منهج  
ما بيننا من  اختالفات هـو أن الـبعض   ل ـى أن الناس مجيعاً متساوون يف العقل ، وكالعقل ؛ إذ ير

  )١(" .يستعملونه أفضل من البعض اآلخر
 هي إىل الوجود وخلص إىل أن بدأ من الفكر لينت"  ومن خالل الفكر الذي انتهى إليه ديكارت حيث

د األشياء اخلارجية يلزم أن تكون بالذهن ال باحلواس ،ولكن الفكر عند ديكارت مل خيلق الوجو  معرفة
  )٢(." أو يتسبب يف إجياده

يقـول   اوالطبيعة كم")٣(" .ولقد ذهب بركلي إىل أن األشياء املادية كانت أفكاراً يف عقل املشاهد"   
الفكـر ال يـدرك إال   أي أن  )٤(".وليست إال عالقة بيين وبني نفسـي  ةمكونة بقوانني فكري(-)شتهف(

  . تصوراته
كان التعبري املتطور أو روح كانت جتاهد يف جتسيد ذاا علـى  فقد أعلن إن هذا العامل " وأما هيجل   

  )٥("  .حنو كامل تقريباً يف شكل مادي
إن الفلسفة الواقعية هي عكس الفلسفة املثالية حيث آمنت بالواقع احملسوس املاثل للعيان ،وله وجوده   

ائق اخلالدة الثابتة الـيت ال تقبـل   باحلق" املستقل عن العقل اإلنساين واملثل فهي تعتمد على مبدأ اإلميان 
تنبع من نظرة تقوم على أساس أن احلقائق مصدرها و)٦(. " التغيري أو التبديل ، مهما اختلفت الظروف

الواقع ، أي هذا العامل الذي نعيش فيه ، من خالل تفاعل األفراد مع هذا العامل يف اخلربات اليوميـة ،  
فوجهة النظر املادية هذه تبدو شائعة بـني   )٧(.هذه الفلسفة ورغم اختالف املدارس واالجتاهات داخل

الناس ، وميكن أن يتوصل إليها األفراد بإتباع الطرق العلمية على أساس  أن العامل فعالً يظهـر لنـا أن   
األشياء هي فعالً كما نراها من خالل التجربة فنتعرف على بعض القوانني اليت حتكم سري العامل وهـذه  

  )٨(. "والقيم تظهر للفهم اإلنساين من خالل التطبيق الدقيق للطريقة العلمية"بتة القوانني ثا
فاألخالق عند الواقعية تعتمد على الطبيعة والقانون االجتماعي  وبذلك تنمو طبقاً للطبيعة والقانون  

  .االجتماعي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٧٨ـص مرجع سابق، أمحد فاروق حمفوظ   )١(
  ٦٩ـم ، ص١٩٨٣-هـ ١٤٠٣فؤاد زكريا، عامل املعرفة ، الكويت ، /برتراند راسل  ، حكمة الغرب  ، ترمجة ) ٢(
  .١٧٢ـت، ص.حممد منري مرسي، فلسفة التربية، عامل الكتب، القاهرة ، د) ٣(
  .١٧٥ـم، ص٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢إمساعيل  الشرفا ، املوسوعة الفلسفية  ، دار أسامة  ، عمان ، ) ٤(
  .١٧٢سابق ، ص  عمرج حممد منري مرسي،) ٥(
  .١٧٨ـم ، ص١٩٨٥-هـ١٤٠٥حسني سليمان قورة ، األصول التربوية يف بناء املناهج ،دار املعارف ، القاهرة ،  )٦(
.   ١١٦ـدوس ، مرجع سابق ،ص. مجس س) ٧( 



  .٢٥ـصموئيل ، مرجع سابق  ، ص. وليم ج ) ٨(
  

١٤  
على  حقيقي واقعي تقوم ، ووجودها)يقية  األشياء الفيزملعا(موجودة يف هذا العامل احلقيقة كما أن      

  : أسس رئيسة 
  .أن هناك عامل له وجود حقيقي مل يصنعه أو خيلقه اإلنسان ، ومل يسبقه وجود وأفكار مسبقة   - ١"  

  .أن هذا العامل ميكن معرفته بالعقل احلقيقي ، سواء بالعقل اإلنساين أو احلدس أو التجربة - ٢   
  )١(." أن هذه املعرفة ميكن أن ترشد وتوجه السلوك الفردي واالجتماعي الضروري لإلنسان - ٣   
  .ولقد مرت الواقعية بعدة حقب تارخيية عكست كل حقبة مرحلة من املراحل     

فليس للقيم واملعايري الروحية يف ... ال تتقيد مبعايري روحية تسعى لتحقيقها " لفلسفة الربمجاتيةوأما ا 
 وتتولد يف، الناجحة يف أثناء القيام  بالتجارب رأي أصحاب هذا املذهب وجود سابق ، ولكنها تنشأ 

واألخالق تعتمد على التفاعل االجتماعي وعلى حاجات وطموحات " )٢(."أثناء حل املشاكل املنوعة 
إذا فالقيمة العملية هي أساس لكل من الناحية الروحية والعقلية فتجعل النشاط  )٣( ."األفراد واجلماعات

  . العملي يف املرتبة األوىل والنشاط الفكري يف املرتبة الثانية
  ت ، بـل يف حالة تغري ، وخلق مستمر وهو يف ذلك خاضععامل غري ثاب"وتنظر للـحياة على أا     

وأن كل فرد له "كما أا تنظر لإلنسان على أساس أنه كل متكامل ، )٤(. "للتجربة والبحث العلمي
طبيعته وشخصيته اخلاصة به فكل خصائصه الفردية ، وقدراته اخلاصة به ، وله وجوده اخلاص ضمن 

نظرة إىل اإلنسان ، على أنه فرد من نوع جيعل الفرد شيئاً سليماً يستحق العنصر اإلنساين العام ، وهذه ال
والقيم يف الفلسفة الربمجاتية واقعية ليست نابعة من الذات أو الضمري ،وختضع لالختبار " )٥(."العناية به 

أو  والتقييم والتعديل وتتحدد بواسطة االختيار واحلرية ومتغرية ونسبية وهي ليست مطلقة أو ائية
  )٦(.ثابتة

  : منها  والربمجاتية حتوي العديد من املبادئ  
  يستحيل على اإلنسان أن يصل إل حقيقة ثابتة ال تتغري يف حدود العامل الذي - ١" 

    .تعيش فيه                          
  . الطريقة العلمية أفضل الطرق يف اختبار األفكار - ٢                    

  اخلربة أداة لالتصال والربـط بني الفكر والعمل ، واخلربة الذاتية للفرد وسيلة - ٣                    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥٢ـم ص ٢٠٠١-هـ ١٤٢١فلسفات  التربية ، دار وائل للطباعة والنشر ، عمان ، ، إبراهيم ناصر  )١(
  .٤٥ـم ص ١٩٧٣-هـ ١٣٩٣مكتبة االجنلو املصرية  ، القاهرة ، منري املرسي سرحان ، اجتماعيات التربية ، )٢(
  ٣٢م، صـ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩ماجد عرسان الكيالين ،مقدمة يف فلسفة التربية ،دار الفرقان ،عمان، )٣(
  .٧٧ـ٧٦ـم ،ص١٩٦٧ -هـ١٣٨٧، عمان ، اجليشهاين عبد الرمحن صاحل ، فلسفة التربية ، مطبعة )٥() ٤(



  .٢٤٤ـم، ص٢٠٠٧-هـ١٤٢٨ادة وآخرون ، الفكر التربوي ، مكتبة الرشد ، الرياض ، مصطفى عبد القادر زي)٦(

١٥    
  .ملعرفة العامل اخلارجي ، وبالتايل التعامل معه                        

  .الدميقراطية أسلوب حياة وطريقة عمل ، وخاضعة للعقل - ٤                        
  .احلرية البد أن تكون مقيدة وليست مطلقة  - ٥                        
  الذات رمز سلوكي من نتاج موقف اجتماعي ، ويتوقف استمرارها على - ٦                        

  . املوقف االجتماعي                       
  ) ١"   (.تأخذ مبعيار املنفعة  - ٧                        

تتكون من األربع حقائق النبيلـة  "وهي يف ذلك " الزهد ومسو النفس "على وأما الفلسفة البوذية تقوم 
  . الوجود شقاء -١: التالية
  .يتسبب الشقاء عن الرغبات األنانية  -٢
  . ميكن تدمري الرغبات األنانية  -٣
  : يتم تدمريها بإتباع طريق ذي مثان شعب خطواته هي  -٤

  .الفهم السليم  –أ      
  . صحيح الغرض ال -ب     
  .القول احلسن  -ج     
  .السلوك القومي  -د     
  .املهنة املناسبة  -هـ      
  .احملاولة اجلادة  -و      
  .اليقظة الواعية  -ز      
  )٢( ."التركيز الصادق -ح     

ومن خالل املعتقدات اليت يدين ا البوذيني يف مسألة األلوهية و اجلزاء يظهر مدى حتقيق ما تصبوا إليه  
هذا الفلسفة لتزكية النفس لدى األفراد، وذلك من خالل النواحي التعبدية و االجتماعية و األخالقيـة  

  .واالقتصادية والسياسية
 لم وفكر يظهر مدى قدرة اإلنسان على تزكية نفسه،ومن خالل ما تقدمه الفلسفات من مبادئ وع   

وكذلك من خالل مبادئ و أفكار رواد هذه الفلسفات اليت قدموها تظهر مدى قدرة اإلنسان علـى  
  .  تزكية نفسه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٤١إبراهيم ناصر  ، مرجع سابق ، ص)١(
كامـل يوسـف ، عـامل املعرفـة ، الـس الـوطين للثقافـة والفنـون واآلداب،          ، ترمجة ، الفكر الشرقي القدميجون كولر )٢(

  . ٢٢م ، صـ١٩٩٥-هـ١٤١٥الكويت،



  

١٦  

אא  

  : الرئيس التايل راسة احلالية اإلجابة على السؤالالد حاولت
  تزكية النفس يف اإلسالم ويف الفلسفات األخرى ؟ما مفهوم 

  ـ:اآلتية سئلةويندرج من هذا السؤال األ
  ؟ يف اإلسالم  ما مفهوم التزكية للنفس:  ١س
  ؟ للطبيعة اإلنسانية والتربيةتزكية النفس  ما أمهية: ٢س
  ما جماالت تزكية النفس يف اإلسالم ؟ : ٣س
  ؟الواقعية والربمجاتية والبوذية  والفلسفة املثالية ما طبيعة : ٤س
  ؟الواقعية والربمجاتية والبوذية و كيف تكون تزكية النفس يف الفلسفة املثالية: ٥س
املؤسسات التربوية  ؟ التزكية يفما : ٦س 
 אאא 

  ـ:يتحدد اهلدف الرئيس فيما يلي 
  . ات األخرىتوضيح مفهوم تزكية النفس يف اإلسالم ويف الفلسف

  : ويتفرع من هذا اهلدف الرئيس األهداف التالية 
  .بيان مفهوم تزكية النفس  _١
 .التعرف على أمهية تزكية النفس للطبيعة اإلنسانية والتربية_٢
 . يف اإلسالم التعرف على جماالت تزكية النفس -٣
  . الواقعية والربمجاتية والبوذيةالفلسفة املثالية بيان طبيعة -٤
    . الواقعية والربمجاتية والبوذية التعرف علي كيفية تزكية النفس يف الفلسفة املثالية-٥
  .  يضاح  تزكية  النفس من خالل املؤسسات التربوية إ-٦

אא 
  : ترجع أمهية دراسة  تزكية النفس إىل ما يلي 

  يدل على أهـمية الـدراسة أن اهللا تعاىل أقسم أقساماً كثرية ومتـوالية على أن صالح اإلنسان  - ١  

Ä§÷Κوفـالحه منوطـاً بتزكية نفسه قال اهللا تعاىل  ¤±9$#uρ $ yγ8 pt éÏuρ ∩⊇∪ Ìyϑ s)ø9$#uρ #sŒÎ) $ yγ9n= s? ∩⊄∪ Í‘$ pκ̈]9$#uρ #sŒÎ)  
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١٧  
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)١٠-١سورة الشمس (                                                                                                   
أنفسهم لدعوة الذين جندوا مربني والدعاة واملصلحني تسهم الدراسة يف توضيح مفهوم التزكية لل -٢

 .إخـوام من أهل اإلسالم أو ممن جندوا أنفسهم لدعـوة من خالفهم يف اإلسالم
 ،يق والسلوك وليس فقط باالنتسابـتبع معامل الدين اإلسالمي بالتطبـتتسهم الدراسة يف  -٣

دات وحينما ابتعد اإلنسان عن هذا املنهج القومي حصل التخبط والضالل يف جوانب احلياة يف املعتق
   .، والسلوك، واملعامالت، والتصورات، ضالل ال تقره العقول السليمةقوالعبادات، واألخال

  . يف تزكية النفستسهم الدراسة يف تعريف الدور التربوي لألسرة  وللمدرسة واتمع  -٤
 تسهم الدراسة يف تعريف اآلباء واألمهات على تربية أوالدهم، وتعوديهم على تزكية النفس منذ-٥

  . نعومة أظفارهم وفق قدرام العقلية ألعمارهم
تسهم الدارسة يف تعريف القائمني على املؤسسات التربوية من القادة التربويني، وصناع القرار  -٦

واملعلمني، ورواد النشاط ـ الذين يشكلون ـ جمتمعني ـ عقول الطالب  نوواضعي املناهج، واملديري
  . إيضاح تزكية النفسوالطالبات من أوالد املسلمني يف 

  .  تسهم الدراسة يف تعريف املسؤولون عن اإلعالم ، وذلك بسبب تأثريهم على عقول أفراد اتمع -٧

אא 
هذه الباحث يف ات األخرى، فإن املنهج الذي استخدمهمن مالمح تزكية النفس يف اإلسالم والفلسف 

  : يف اإلسالم والفلسفات األخرىلنفس الدراسة احلالية لدراسة تزكية ا
دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف الواقع ، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ، ويعرب "املنهج الوصفي هو 

عنها تعبرياً كيفياً أو تعبرياً كمياً ، فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها ، أما التعبري 
ح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر الكمي فيعطينا وصفاً رقمياً يوض

   )١(." املختلفة األخرى 
يت العالقات التفسريه ،وهو يهتم بتحديد الظروف ووصف ما هو كائن ، و"إذا فاملنهج الوصفي هو 

والتعرف على املعتقدات ملمارسات الشائعـة أو السائدة د اـديـبتحكما يهتم . توجد بني الوقائع 
  . واالجتاهات عند األفراد واجلماعات، وطرائقها يف النمو والتطور

  البحث الوصفي على مجع البيانات وتبويبها ، وإمنا ميضي  إىل ما هو  أبعد من ذلك   ألنه روال يقتص 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ  
  . ١٨٧م ، صـ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٨عمان،ذوقان عبيدات وآخرون ، البحث العلمي  ،دار الفكر للنشر والتوزيع ، )١(
  



١٨  
  )١(".من التفسري هلذه البيانات  يتضمن قدراً

ع إىل املصادر اإلسالمية األصلية تزكية النفس يف اإلسالم وذلك بالرجو بالتعرض ملالمحالباحث قام  
كية قام الباحث يوصف تزو. من كتب التفسري واحلديث باإلضافة إىل الكتب املعاصرة يف تزكية النفس

   .يرجع  إىل كتب  ا لفلسفة  املتخصصة  فيها لنفس يف الفلسفات األخرى ؛  إذ ا
الطريقة اليت يقوم الباحث "ستخدم الباحث هذه الطريقة واليت تعرف بأا ا - :الطريقة االستنباطية   

لة فيها ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص دف استخراج مبادئ تربوية مدعمة باألد
  )٢(".الواضحة

ومن  ات القرآنية واألحاديث النبويةد الباحث من هذه الطريقة يف استنباط تزكية النفس من اآلياستفوا 
  .ملعرفة ما تقدمه من تزكية النفس ملصادر األساسية للفلسفات األخرىا

אא 
وذلك من ، تتمثل حدود الدراسة يف جماهلا  املوضوعي حيت تتناول  تزكية النفس يف اإلسالم      

 كما تتناول الدراسة تزكية النفس، خالل الكتاب العزيز والسنة النبوية وما اتفق عليه علماء األمة 
لسفة املثالية، والتركيز على ة املثالية والواقعية والربمجاتية والبوذية مع التركيز علي الفاإلنسانية يف الفلسف

 وذلك ملقتضيات الدراسة ، ولعل البحث يضيف بذلك معرفة تربوية إىل البناء الفلسفات بصورة عامة ،
  . على سواء السبيل  واهللا املوفق التربوي

אא 
  لحها بالصاحلات تطهريها من الكفر واملعاصي ، وأصر كثّقد أفلح من زكى ،ف: يقول "-:التزكية

   )٣(. " من األعمال

  املوهنة إلنسانية اإلنسان ،وما ينتج ية شاملة هدفها استبعاد العناصر تطهري وإصالح وتنم "فالتزكية هي              
معنوية ميداا  عن هذه التنمية من صالح وتقدم وفالح يف حياة األفراد واجلماعات فالتزكية هي تزكية

  )٤( ."توالثقافة وتزكية مادية مادا النظم والتطبيقااملعتقدات والقيم 
  )٥(." هي صورة اجلسم احلي: "النفس    

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٣٣ـم ، ص١٩٩٠هـ ـ ١٤١١ة العربية، القاهرة،دار النهض، مناهج البحث يف التربية وعلم النفس، رجاب جابر عبد احلميد)١(
  ٤م ، ص ١٩٨٨-هـ١٤٠٨ة املكرمة ، ، مكتبة  املنار ، مك املرشد يف كتابة األحباثعبد الرمحن عبد اهللا صاحل وآخرون ، )٢(
  .٢٧ـم،   ص٢٠٠١ـهـ  ١٤٢١،  بريوت، دار الفكر ،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حممد بن جرير الطربي)٣(
  .١٤٢ـ، ص٢م،ط١٩٩٥ـهـ ١٤١٦مية  ، عامل الكتب ، بريوت،ماجد عرسان الكيالين  ، مناهج التربية اإلسال)٤(
  .٦٤ـم، ص١٩٧٤ ـهـ ١٣٩٤فتح اهللا خليف ، ابن سينا ومذهبه يف النفس ، جامعة  بريوت  العربية ، بريوت،)٥(



١٩  
ه إىل ـ، قـابل للتوجـتهماهيال تدرك  هي شيء داخلي يف كيان اإلنسان،: "فسـالنأوهي   

 ري من الصفـات واخلصائص اإلنسانية اليت هلا آثـار ظـاهرة يفلكثالشر، وجامع اخلــري أو 
  )١( ." اإلنساين السلوك

كافة  أحياناً دراسة لألهداف األخالقية السامية والواقع املطلق وطبيعته  ،وتشمل"هي : الفلسفة املثالية 
ال املوضوعات اليت   املادي واألمر ، ولكنها ال تنكر العاملاآلراء  اليت جتعل أساس الكون روحياً يف اية 

  )٢(. "يتوصل إليها العلم الطبيعي واحلواس ، وترى أن هذه األشياء الواقعية وراءها شيء روحي جمهول 
. الفلسفة اليت ال تريد أن تضحي بوجود الطبيعة واألشياء يف سبل الذات : " الفلسفة الواقعية هي     

، واجتاهاا الشخصية يف احلكم على األشياء ، فالواقعية تقوم أو هي اليت تريد أن حتد من تأثري الذات 
العامل احلقيقي -٢عامل له وجود حقيقي مل يصنعه أو خيلقه اإلنسان  -١على ثالثة اعتقادات رئيسة هي 

  )٣(. " املعرفة ميكن أن ترشد وتوجه السلوك الفردي واالجتماعي -٣ميكن معرفته بالعقل اإلنساين 
حتويل النظر  بعيداً عن األشياء األولية واملبادئ والقوانني واحلتميات املسلم ا " مجاتية هيالفلسفة الرب  

  )٤( ."الثمرات ، النتائج اآلثار : ،وتوجيه النظر حنو األشياء األخرية 
بوذا مذهبه بنـاًء   أسس فقد )٥(" . الفكرية اليت نبعت يف القرن السادسأحد االجتاهات "البوذية  هي  

)٦(." ديانة فلسفية وضعية وثنية ، ظهرت يف اهلند بعد الديانة الربمهية " على جتربته الروحية لذا فهي  
אאא: 

لك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، ومكتبة امللك عبد اهللا بن عبد العزيز وجد كز املمن خالل مر
  -: الدراسات التاليةالباحث 

אאא:אאאאא 
مبكة -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية –جامعة امللك عبد العزيز  - ةمنشور رسالة ماجستري -

  .م١٩٧٨ـ  ـه١٣٩٨عام محد حممد حيي املقري،أ/ ا الطالب  تقدم -املكرمة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٢٩ـ، ص١م، ج١٩٨٣ـهـ ١٤٠٣عبد الرمحن حبنكة امليداين   ، األخالق اإلسالمية   ، دار القلم   ، دمشق ،)١(
  .١٣ـم،ص١٩٨١ ـهـ ١٤٠٧نازيل صاحل أمحد  ، مقدمة يف العلوم التربوية  ، مكتبة  االجنلو  املصرية  ، القاهرة ،)٢(
  .١٩٨-١٩٧ـرجع السابق، صم أمحد فاروق حمفوظ،) ٣(
. ٣٠ـم، ص١٩٦٥ ـ هـ١٣٨٥وليم جيمس، الربمجاتية،ترمجة حممد على العريان ، مؤسسة فرانكلني للطباعة والنشر،القاهرة ، ) ٤(
    .١٤١ـم، ص١٩٩٧_ هـ١٤١٧أمحد شليب، أديان اهلند الكربى، مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ، ) ٥(
  . ٤٠ـهـ، ص٢٠٠٦هـ ١٤٢٧، دار ابن خزمية ، الرياض ،  حممد إبراهيم احلمد ، رسائل يف األديان والفرق واملذاهب) ٦(
  



٢٠  

אאא  

ذيبهاآلتعرف على منهج القرا)١ن الكرمي يف تربية النفوس و .  
  .التعرف على مدى تأثري القرآن يف اجليل األول من تلك الفئة املؤمنة اليت فتح اهللا البالد ) ٢

   املسلمني من شعور بالنقص إذ دفعهم يتهافتون وراء النظرياتالتعرف على ما عليه كثري من )٣

אא: 
مجع اآليات القرآنية املتناسقة  ،وترتيبها حسب املوضوعات ،واستخالص املعاين  -:املنهج االستنباطي )

 أقوال بعض ،  وأقوال املفسرين عند احلاجة مثباألحاديث النبوية الصحيحة غالباً التربوية منها مستشهداً
.العلماء املتصلة ببعض املوضوعات  

אא: 
 جوانبه ومنهجها معاجلة الكائن البشري جبميع"آدم عليه السالم "التربية نشأت منذ اإلنسان األول 

األول  - :جها يشتمل على شقني ـهي أشد عناية بالباطن منهـعىن بالظاهر فـوعقله وروحه فكما ت
  .من الكدورات وهو ما يسمى بالتخليةتصفية النفوس  -:

  .تعليمها ما ينفعها يف احلياة وهي ما يسمى بالتحلية  -:الثاين 
  -:وسيلتها

 استخدمت التربية القرآنية وسائل كثرية لتثبيت هذا املنهج منها القدوة احلسنة، الترغيب والترهيب، 
  .القصص، األحداث

  . هي هداية البشرية   إىل را ومعبودها -:غايتها 
  .للنفس اإلنسانية  ةالغاية هو احلصول على السكينة والطمأنين -:مثرا 

אאא:אאאאא 
قسم  -التربية للبنات مبكة املكرمةرسالة ماجستري غري منشوره ، الرئاسة العامة لتعليم البنات ، 

  .م١٩٩١-هـ  ١٤١٢سامية سعيد جوانه ـ عام /الدراسات اإلسالمية تقدمت ا  الطالبة 

אאא: 
( التعرف على النفس اإلنسانية كما جاءت يف القرآن الكرمي.  



٢١  
  . التعرف على تزكية النفس اإلنسانية يف القرآن الكرمي ) ٢
  .على وسائل التزكية يف القرآن الكرمي  التعرف) ٣
  .التعرف على اآلثار املترتبة على تزكية النفس يف القرآن الكرمي )٤

אא: 
 استخدمت الباحثة يف دراستها املنهج االستنباطي الستنباط تزكية النفس من نصوص القرآن الكرمي، مع

  .الكرمي تتبع أقوال املفسرين لتزكية النفس يف القرآن

אא:   

-  القرآن الكرمي أساس هام لتزكية النفس اإلنسانية  ؛ لذا يسعى إىل حتقيق السعادة لكل فر د آمن باهللا

  . من خالل قيامه بالواجبات اليت أمر ا  سبحانه وتعاىل 
 . االلتزام  دي  القرآن  الكرمي  من أسس  حتقيق العبودية هللا سبحانه وتعاىل -٢
   الرجوع إىل تستعيد األمة مكانتها ما مل يتم  لن تكون لألمة سعادة مادام القرآن أصبح مهجوراً، ولن-٣

 . السعي خلف األهواء مكتاب اهللا، وعد
  .فيها من األمور املنافية للعقيدة اإلسالميةالدعوة إىل توضيح النفس عند علماء النفس ملا -٤

אאא:אאאא 
 قسم  -رسالة دكتوراه منشورة ـ جامعة أم القرى ـ مبكة املكرمة  كلية الدعوة وأصول الدين

  .م ١٩٩٥ـ هـ١٤١٦عام ـ أنس أمحد كرزون / تقدم ا الطالب  ـالعقيدة 

אאא : 
 . التعرف على النفس اإلنسانية وصفاا وأحواهلا  )١
 . التعرف على األسس العقدية لتزكية النفس   )٢
 . األساليب العملية يف تزكية النفس   على التعرف  )٣
 . التعرف على أمراض النفس ومقومات تزكيتها  )٤
 . التعرف على بعض املفاهيم يف تزكية النفس  )٥

 التعرف على مثرات تزكية النفس يف املنهج اإلسالمي )٦

  



٢٢  

אא: 
الشرعية من الستنباط تزكية النفس من النصوص الباحث يف دراسته املنهج االستنباطي  استخدم  

  .القرآن الكرمي والسنة النبوية ، مع تتبع أقوال العلماء والسلف الصاحل  مما له صلة باملوضوع  

אא:  
السمة اليت يتميز ا اإلسالم هو الدين احلق من عند اهللا سبحانه وتعاىل ،و أنه يدعو للوسطية )١ 

، ويراعي واقع اإلنسان وتكوينه ،ومنهجية التزكية للنفس  ترمي وازن ، و إعطاء كل ذي حق حقهوالت
 . لنظرة ومحايتها ال إىل رها ومعاكستها إىل التوجيه هلذه

إذ هي تعيد احلياة الكرمية إىل املسلمني اليت أكرمهم بتزكية النفس؛ اتمع ةوسعادة الفرد ق سعادتتحق)٢
 .ا  اهللا تعاىل

، وما كان عليه الدعوة إىل تزكية النفس ينبغي أن تكون صافية مستقاة من الكتاب و السنة النبوية )٣
  .سلف األمة

 لاملرض لألمة، وسبي اليوم ال موضع هلا عند من عرفتشاؤمية أصيب ا كثري من املسلمني  هناك)٤

تزكية النفس وترسيخها بالعقيدة الصحيحة النهوض ا هو 
אאאאאאא: 

  ـ : قامت كل من الدراسات  السابقة بدراسة تزكية النفس البشرية بطرق خمتلفة تتضح كما يلي 
   ـ:الدراسة األوىل   

قامت دراسة تربية النفس اإلنسانية يف القرآن على منهج ختلية النفس البشرية من الكدورات وحتليتها    
حىت ) إتباع القدوة احلسنة ، والترغيب والترهيب ، والقصة ، واألحداث ( بكل ما ينفعها عن طريق 

ة النفس يف القرآن ، أما يصل ا إىل عبادة اهللا وحده ، وبذلك اتفقت مع الدراسة احلالية يف تزكي
الدراسة احلالية جاءت بتزكية النفس يف القرآن والسنة النبوية املطهرة  ، كما أن  الدراسة السابقة  مل  

  .تتطرق لتزكية النفس يف الفلسفات ، و دراسة دور املؤسسات التربوية يف تزكية النفس 
    ـ:الدراسة الثانية 

سائل تزكيتها على التعرف على النفس اإلنسانية من خالل علم قامت دراسة النفس اإلنسانية وو   
  النفس، وأنواع النفس اإلنسانية، ووسائل تزكيتها يف ضوء القرآن الكرمي ومنهجه، وبذلك اتفقت مع 

  



٢٣  
الدراسة احلالية من حيث تعريف النفس ووسائل تزكيتها ، إال أن الدراسة السابقة ختتلف عن الدراسة 

تناوهلا لتزكية النفس يف اإلسالم ويف الفلسفات املثالية الواقعية والربمجاتية والبوذية ، ودور احلالية يف 
  .املؤسسات التربوية يف تزكية النفس 

   ـ:الدراسة الثالثة  
فتخصصت عن تزكية النفس وأثرها يف الدعوة إىل اهللا وكيفية هذه التزكية على أساس أن القرآن   

النفس ، وجيب االلتزام به ؛ ألن فيه السعادة ، وفيه أسس حتقيق العبودية هللا ، الكرمي هو أساس تزكية 
وهي بذلك اتفقت مع دراسة تزكية النفس،واختلفت يف أا دعت إىل توضيح النفس عند النفس علماء 

  .النفس ، ومل تتطرق  لدراسة الفلسفات، ودور املؤسسات التربوية يف تزكية النفس
كانت دراسات شرعية ومل تتطرق للناحية التربوية  وأما الدراسة احلالية فسوف فالدراسات السابقة 

تكون يف تزكية النفس يف اإلسالم وضرورا وأمهيتها  للنفس وللطبيعة اإلنسانية وكيفيتها وجماالا وأثر 
درسة ذلك تربوياً ،وكيفية إسهام املؤسسات التربوية يف حتقيق تزكية النفس من خالل األسرة  وامل

  وكما تدرس تزكية النفس )  املسجد واإلعالم ووسائله الصحافة واإلذاعة والتلفاز( واتمع ومؤسساته 
الواقعية والربمجاتية والبوذية من خالل األسس العامة لكل فلسفة وأراء  يف الفلسفات األخرى املثالية و

.روادها على حسب األمهية  



א:אא  מ

*. 
.א*
.א*
.א*
א* .א
א* .א
אא* .א
.אא*
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٢٥  

  توطئة
اإلنسان يبحث عن أسباب جناحه وفالحه من خالل كتاب اهللا ليكون من املفلحني يف الدنيا واآلخرة    

االهتمام باإلنسان املسلم  من والقرب من اهللا سبحانه وتعاىل فعليهما  وحىت ينال الفرد و اتمع الرضا
  .الداخل ، واتمع يف مجيع شؤونه بتطبيق شرع اهللا ، والعمل على ذلك بشىت الوسائل

لذا عرب القرآن الكرمي عن العملية التربوية اهلامة للفرد واتمع آال وهي تزكية النفس، حيث يقوم   
  . عبدي والفكري والسياسي واالقتصادياإلنسان واتمع بالتزكية من خالل اال العقدي والت

فاإلنسان يتقرب إىل اهللا بتطهري النفس عن طريق األعمال اخلرية اليت يقوم بفعلها لريفع نفسه عن   
  .   الدنس وسوء األعمال و قبيحها

ذ فاملتأمل عن كيفية تزكية النفس بإتباع شرع اهللا وإقامته يف مجيع شؤون حياته الدنيوية واألخروية؛ إ  
  . القرآن الكرمي يف نصوصه قدم التزكية على تعلم الكتاب واحلكمة

$!(قال اهللا تعاىل   yϑ x. $ uΖù= y™ ö‘ r& öΝà6‹ Ïù Zωθß™ u‘ öΝà6ΖÏiΒ (#θ è= ÷G tƒ öΝä3ø‹n= tæ $ oΨ ÏG≈tƒ#u™ öΝà6Š Ïj.t“ ãƒ uρ ãΝà6ßϑ Ïk= yèãƒ uρ 

|=≈ tG Å3ø9 $# sπ yϑò6Ït ø: $#uρ Νä3ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ $ ¨Β öΝs9 (#θ çΡθ ä3s? tβθ ßϑ n= ÷ès? ∩⊇∈⊇∪ (                        ) ١٥١سورة البقرة آية(  

’ #$!ô‰s)s9 £⎯tΒ ª(وقال تعاىل n?tã t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# øŒÎ) y]yè t/ öΝÍκ Ïù Zωθ ß™ u‘ ô⎯ÏiΒ ôΜ Îγ Å¡àΡr& (#θ è= ÷G tƒ öΝÍκö n= tæ ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ 

öΝÍκ Åe2 t“ ãƒ uρ ãΝßγ ßϑ Ïk= yèãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ ò6Ït ø:$#uρ β Î)uρ (#θ çΡ% x. ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% ’Å∀ s9 9≅≈n= |Ê A⎦⎫Î7•Β  ∩⊇∉⊆∪(  
  )١٦٤آية  آل عمرانسورة (                                                                                 

uθ(عاىل وقال ت èδ “ Ï% ©!$# y]yè t/ ’ Îû z⎯↵Íh‹ÏiΒ W{$# Zωθ ß™ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ (#θ è= ÷Ftƒ öΝÍκö n= tã ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ öΝÍκ Ïj.t“ ãƒ uρ ãΝßγ ßϑ Ïk= yèãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# 

sπ yϑ õ3Ït ø: $#uρ βÎ)uρ (#θ çΡ% x. ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% ’ Å∀s9 9≅≈ n= |Ê &⎦⎫Î7•Β ∩⊄∪  (                                       ) ٢آية  اجلمعةسورة(  

فمن اآليات السابقة حددت مهمة الرسل ، وخاصة الرسول الكرمي حممد بن عبداهللا صلوات ريب    
عليهم وسالمه، وهي دعوة أيب األنبياء إبراهيم عليه السالم هلذه األمة احملمدية بإرسال الرسول الذي 

  . يتلو عليهم آياته ويزكيهم  ويعلمهم الكتاب واحلكمة

$u( عاىلقال ت    uΖ−/u‘ ô]yè ö/$#uρ öΝÎγ‹ Ïù Zωθß™ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ (#θè= ÷G tƒ öΝÍκö n= tæ y7 ÏG≈ tƒ#u™ ÞΟßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ õ3Ït ø: $#uρ öΝÍκ Ïj.t“ ãƒ uρ 4 

y7 ¨ΡÎ) |MΡr& â“ƒ Í•yè ø9$# ÞΟŠ Å3ys ø9$# ∩⊇⊄®∪  (                                                        )١٢٩آية  سورة البقرة(  

    من أعظم أمور الدين، وأجـلها فهي اهتمام بالسلوك الشرعي علماً وعمالً والناس يففتزكية النفس   

  



٢٦  
 البد أن تتم وهلا أمهية يف بناء شخصية املسلم عملية تربوية حاجة هلا حىت تتزكى أنفسهم، كما أا

واتمع ؛ إذ العلم ارد عن تزكية النفس علم قد يدمر صاحبه ، ويدفعه إىل حب التعايل والسيطرة 
واالبتزاز مما يعود علي البشرية باخلسارة واهلالك ولذلك استعاذ الرسول صلى اهللا عليه وسلم من العلم 

   .   الذي ال ينفع 
اللهم إين : ( ان يقولـكصلى اهللا عليه وسلم  ول اهللاـرضي اهللا عنه أن رسعن  زيد بن أرقم      

أعوذ بك من العجز ،والكسل ،واجلنب ،والبخل ،واهلرم ، وعذاب القرب ، اللهم آت نفسي تقواها، 
وزكها أنت خري من زكها ،أنت وليها وموالها ، اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع ، ومن قلب ال 

  )١() خيشع  ، ومن دعوة ال يستجاب هلا
فاحلديث فيه تربية للعامل واملتعلم بأن يدعو ربه كما فعل قدوتنا صلى اهللا عليه وسلم باالستعاذة من   

 أمر ما ،بإتباعأمور تقع لإلنسان يف حياته ، ويدعو ربه بأن يزكي نفسه حىت يتطهر اإلنسان من الرذائل 

    . األنفس تتزكى به الذي النافع العلم يرزقه ربه يدعو وأن ، عنه اهللا ى عما واالنتهاء اهللا
لغة واصطالحا ، وإيضاح املغزى واملطلوب منها ، كما عرفت  تعريف التزكية  ففي هذا الفصل  

النفس وإطالقاا ، و توضيح أمهية تزكية النفس ، وضرورا لكل فرد من أفراد اتمع ، ومت توضيح 
لعبودية ، وترقية يف منازل السالكني لرب العاملني أركان تزكية النفس وهي ختلية وحتلية ،  وحتقيق ملقام ا

مع إيضاح أهداف تزكية النفس ، وما الغاية من تزكية النفس ، وإيضاح أنواعها ، وما هي أمهية الطبيعة  
  . اإلنسانية و التربية لتزكية النفس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 
مرجع سابق، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مـا مل   مسلم،حيح ص مسلم،مسلم بن حجاج بن )١(

  .٨٢-٨١ـ،ص٨ـجيعمل، 
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  :معين  التزكية

  : معىن التزكية لغة )أ
  رضي اهللا [الزكاء ممدود النماء والريع زكا يزكو وزكواً ويف حديث علي : زكا "  
  .النفقة والعلم يزكو على اإلنفاق  املال تنقصه]عنه                        
  وم أتقياء أزكياء ، وقد زكا ـوالزكاة الصالح ورجل تقي زكي أي زاك  من ق     

  ...تزكية أي مـدحها ى نفسهـزكاة وزكوا وزكي وتزكى وزكاه اهللا وزك
  .وقال تزكي نفسها وزكى الرجل نفسه إذا وصفها و وأثىن عليها                       
  هي تطهري ، والفعل منه زكى يزكي تزكية إذا أدىوزكاة املال معروفة : كاةوالز

ΝÍκ(عن ماله زكاته وقوله تعاىل  Ïj.t“ è?uρ $ pκÍ5   (ا قال أبوعلي الزكاة. قالوا تطهرهم:  

⎪⎦t(يل العزيز ويف الترت...صفوة الشيء Ï% ©!$#uρ öΝèδ Íο 4θ x.¨“= Ï9 tβθè= Ïè≈sù( قال هم الذين  

  Zöyz#(، وقال آخرون الذين هم للعمل الصاحل فاعلون ، وقوله تعاىل للزكاة مؤتون 

çµ ÷ΖÏiΒ Zο 4θ x.y—  (، ًوقال الفراء زكاة صالحاً وكذلك قوله تعاىلأي خري منه عمالً صاحلا  

$ZΡ$(عز وجل                   oΨ ym uρ ⎯ÏiΒ $ ¯Ρà$©! Zο 4θ x.y— uρ  (ًقال صالحا.  

Ÿω(تعاىلوي يف قوله ـو زيد النحـقال أب öθ s9uρ ã≅ ôÒ sù «!$# ö/ä3ø‹n= tæ …çµ çG uΗ÷qu‘ uρ $ tΒ 4’ s1y—  

Νä3ΖÏΒ ô⎯ÏiΒ >‰tnr& #Y‰t/r& ( وقرئ)فمعناها ما صلح) ما زكا( فمن قرأ  )ما زكى منكم  

≈Å3⎯£(ناه ما أصلحـفمع) ما زكى( رأ ـق منكم ، ومن                   s9uρ ©!$# ’ Éj1t“ ãƒ ⎯tΒ â™!$ t±o„ ( أي  

  للمال  وقهم زكاة ألنه تطهريـقـمن املال للمساكني من ح يصلح ، وقيل ملا خيرج                  
  )١"( .وأصل الزكاة يف اللغة الطهارة والنماء والربكة واملدح.ماءـوتثمري وإصالح ون                 

زكياً أي حسن النمو  زكا الرجل إذا كان ذا فضل فهو زاك وزكى يزكي زكا  أو زكى الغالم كان" 
  .صاحل احلال ذا فضل رفيع الشأن

والزكي هو احلسن النمو الصاحل الرفيع الشأن النامي على اخلري ، واألزكى هو األنفع واألدعى إىل اخلري 
  )٢(."والربكة 

  واليت ذكرت  )الزكاة(من القرآن الكرمي دون عد  لقد وردت هذه املادة يف حنو تسعة وعشرين موضعاً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٥ـ  ٦٤ـت ،ص.، بريوت ، دبن مكرم بن منظور ، لسان العرب ، دار إحياء التراث العريب  حممد) ١(

  .٣٧٠ـ،ص٧ـم ،ج١٩٩١- هـ ١٤١١حسن سعيد الكرماين ، اهلادي إىل لغة العرب ، دار لبنان لطباعة والنشر ، بريوت ، ) ٢(



٢٨  
  :ويلحظ املتدبر لآليات يف املادة املذكورة ما يلي وثالثون موضعاًيف حنو اثنان            

 وهذا إن حتصيل التزكيةتارة أن فعل التزكية يأيت مسندا إىل اهللا تارة وإىل العبد )
  زيد لطف،ومن جهة أخرى حيتاج إىل مهذا من جـهة ،حيتاج إىل جد ومثابرة 

  هدون طلب العون من ربوعون وفضل منه سبحانه وتعاىل فال يعتمد على نفسه 
  أن معظم  األفـعال الواردة هي من باب الفعل املضارع دالله على أن التزكية)٢

  وأا عزمية متجددة وسلوكاً وعمالً وقالباً عملية قائمة بذاا على صاحبها قلباً
 .ومتكررة ال تتوقف تشمل الدنيا واآلخرة                     

 )١" (.املسلمة  اآليات إىل عمق هذا املصطلح ؛إذ له أمهية يف صياغة الشخصية تشري)٣                   
  : للتزكية ، وهي كما يلي السابقة اللغوية ومن املعاين

 .الصالح واإلصالح )٢.                              الزيادة والربكة والنماء )  ١    
 التثمري ) ٤               .                                 التطهري )٣    
 التعديل وهو الثناء واملدح )٥    
 السمو والرفعة والفضل ) ٦    
 )٢(" خالصته "الصفوة خيار الشيء : صفوة الشيء)٧    

  :معىن التزكية االصطالحي
معه  تعاىل أن يعلم أن اهللا أن يعلم" بقوله لقد بني الرسول صلى اهللا عليه وسلم معىن تزكية النفس    

 رضي اهللا عنه حدثهم أن رسول عبد اهللا بن معاوية الغاضرييف احلديث عن جاء كما  ." حيث كان
وحده بأنه ال إله  تعاىل طعم اإلميان من عبد اهللا قال ثالث من فعلهن فقد ذاق: صلى اهللا عليه وسلم اهللا

ولكن من  درنة وال املريضةوأعطى زكاة ماله طيبة ا نفسه يف كل عام ومل يعط اهلرمة وال ال أال هو
وما  :فقال رجل ،ومل يأمركم بشرها وزكى نفسه مل يسألكم خريها تعاىل أوسط أموالكم فإن اهللا

  )٣. (معه حيث كان تعاىل أن يعلم أن اهللا :فقال ؟تزكية النفس
املعاصي  زيهها و تنقيتها من ـهي مداومة اإلنسان الراغب يف اخلري عل تعهد نفسه بالترقية وتن"و   

والرذائل والعيوب  و جماهدا ومحلها على طاعة  اهللا عزوجل  و اكتساب العلم النافع  والعمل الصاحل  
   )٤(".والتحلي جبميع األخالق واألفعال و األقوال وإرادة اخلري للنفس وملن معها يف وجودها 

  ـــــــــــــــــــــــــ

  ).بتصرف  (  ٩صـ،مرجع سابق ،إبراهيم حممد العلى )١(

  .٣٧٠، صـ  ٧مرجع سابق، صـ،حممد مكرم بن منظور ) ٢(
  .٢٠١صـ،١جـم ، ١٩٨٣هـ  ـ ١٤٠٣ ، ، بريوت العلمية  الكتبدار ،  املعجم الصغري ،  سليمان أمحد الطربي)٣(
  .٧، صـ م ٢٠٠٣هـ  ـ١٤٢٣صالحية مصطلح التزكية اإلنسانية ،جامعة امللك سعود، الرياض ، ، مسر حممد  العريفي )٤(



  
                                                         ٢٩   

  التزكية هي عملية تطهري وتنمية شاملني هدفها استبعاد العناصر املوهنة" كما أن                   
  إلنسانية اإلنسان ، وما ينتج عن هـذا الوهن من فساد وختلف وخسران وتنمية

  إلنسانية اإلنسان وما ينتج عن هذه التنمية من صالح وتقدم كاملة للعناصر احملققة
  .وفالح يف حياة األفراد واجلماعات                   
  :فالتزكية حسب هذا التعريف نوعان                   
  .          تزكية معنوية ميداا العقيدة والقيم والثقافة)١                   
  )١" (.تزكية مادية مادا النظم والتطبيقات)٢                   

احلسىن مع  يتفرع عنه، وختلقها بأمساء اهللا هي تطهري النفس وتربيتها وتزكيتها من الشرك وما" كما أا 
  )٢(" .العبودية الكاملة وكل ذلك من خالل متابعة النيب صلى اهللا عليه وسلم

هج وأسلوب بناء الذات احلرة املختارة اليت حتكمت يف نفسها فيسهل نالتزكية عملية وم"كما أن      
، وتدفع باليت هي أحسن ،وينشد احلكمة ، وختالف خر ، وتبين دون دماآلن حتكم العامل وتقبل أعليها 

  )٣(."فهي يف النهاية  حتب ألخيها ما حتب لنفسها ،اهلوى والشطـط ، وتـقـاوم الظلم 
لذي يتكفل بتزكية النفس وذيبها وحتليتها بالفضائل وختليتها من الرذائل النفسية العلم ا" وتعرف بأا 

واخللقية والدعوة إىل كمال اإلميان واحلصول على درجة اإلحسان والتخلق بأخالق النبوة وإتباع 
  )٤(."الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف صفاته الباطنة وكيفياته اإلميانية 

طهريها من أمراض وآفات وحتققها مبقامات وختلقها بأمساء وصفات فالتزكية يف ت" وتعرف بأا        
  )٥(."النهاية تطهر وحتقق وختلق

إذا فالتزكية هي إدراك حقيقة ال يعرف مداها إال من عرفها معرفة تامة فهي عبارة عن معرفة ما جاء     
به نطقاً واالنقياد حمبة وخضوعاً ،  به الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، والتصديق به عقداً ، واإلقرار

والعمل به ظاهراً ، والقيام بالدعوة ملا جاء به حبسب اإلمكان واحملبة يف اهللا ، والبغض فيه والعطاء يف اهللا 
، واملنع فيه ، وأن يكون اهللا وحده املعبود ، ومتابعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ظاهراً وباطناً ، 

  .ورسوله لتفاف إىل سوى اهللا وتغميض عني القلب عن اال
  هلذا العلم   تطبيقالتزكية فوالبيان لكل شيء ، يعطي القواعد  العلمشيء زائد عن العلم ؛ إذ فالتزكية " 
  ـــــــــــــــــــــــــ  
   .١٤٢م ، صـ١٩٩٥هـ  ـ ١٤١٦ماجد عرسان الكيالين ، مناهج التربية اإلسالمية ، عامل الكتب ، بريوت )١(
  . ٩صـ،مرجع سابق ،إبراهيم حممد العلى )٢(
  .١٧٥م، صـ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤ن، .نشأت جعفر ، احلرية يف اإلسالم ، د)٣(
  .١٠أبو احلسن علي الندوي  ، مرجع سابق  ، صـ)٤(
  .٣م، صـ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧سعيد حوى،املستخلص يف تزكية األنفس،دار السالم للطباعة والنشر، القاهرة ، )٥(



٣٠  
لبشرية وأمراضها وأغراضها ، ومعرفة التطبيب  وطرقه ، ومعرفة بالكمال ، وكيفية النقل على النفس ا

إليه  وأدوات ذلك فراسة خاصة بكل نفس لنقلها من حال إىل حال ،وهذا شيء للكسب فيه نصيب 
   )١(."ولكن عطاء اهللا هو األساس

ÎA÷σãƒ sπ’(قال اهللا تعالى yϑ ò6Ås ø9$# ⎯tΒ â™!$ t±o„ 4 ⎯tΒ uρ |N÷σãƒ sπ yϑò6Ås ø9$# ô‰s)sù u’ ÎAρ é& #Zöyz #ZÏWŸ2 3 $ tΒ uρ ã2 ¤‹tƒ Hω Î) 

(#θ ä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊄∉®∪                                                                                   () ٢٦٩سورة البقرة آية(  

  ، ولكنه أرسل رسـولهولوال اهللا  ما زكى منهم أحد ، وال تطـهر وال ارتـفع " 
  صلى اهللا عليه وسلم ليطهرهم ، يطهر أرواحهم من لوثة الشرك ، ودنس اجلاهلية                     

  ورجـس التصورات اليت تـثقل الروح اإلنسانية وتطهرها ، ويـطهر هم من لوثة
  الشهوات ،والنـزوات فال ترتكس أرواحهم يف احلمأة ، والذي ال يـطهر اإلسالم
  أرواحهم يف جنبات األرض كلها قدمياً وحديثاً ، مرتكسون يف مستـنقع آسن ويبء
  من الشهوات ،والرتوات تزوي إنسانية اإلنسان ،وترفع فوقه احليوان احملكوم بالفطرة،

  تمعهم من الرباجميـطهر  و!  انمما يهبط إليه الناس بدون اإلمي وهي أنظف كثرياً  
  ،س تلوث األرواح واملشاعروهي كلها دنـ..بش والسلب والنهوالسحت والغـ

  دل النظيفم من الظلم و الغي ، وينشر العوتلطخ اتمع واحلـياة ، ويـطهر حيا                 
  عت به يف ظل اإلسالم ، وحكم ـالبشرية كما استم ع بهـريح الذي مل تستمـالص                  
  خ وجه اجلاهلية يف كل مكان ـاليت تلط وثاتالل يطهرهم من سائراإلسالم ومنهجه، و                 
  )٢" (.اإلسالم بروحه ومنهجه النظيف  من حوهلم، ويف كل جمتمع ال يزكيه                 

Ÿω( قال اهللا تعاىللذا  öθ s9uρ ã≅ ôÒsù «!$# ö/ä3ø‹n= tæ …çµ çG uΗ ÷qu‘ uρ ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$#uρ ö/ä3¡¡yϑ s9 ’ Îû !$ tΒ óΟçFôÒ sùr& ÏµŠÏù 

ë># x‹tã îΛ⎧ Ïàtã ∩⊇⊆∪ (                                                                    )١٤آية  لنورسورة ا(  

أمواهلم فقال يزكي لكي يطهرهم  ويزكيهم ، و من أمواهلمواهللا عندما أمر رسوله الكرمي بأخذ صدقة    

õ‹è{ ô⎯ÏΒ öΝÏλÎ;≡uθ(ىل تعا øΒ r& Zπ s% y‰|¹ öΝèδãÎdγ sÜè? ΝÍκ Ïj.t“ è?uρ $ pκÍ5 Èe≅ |¹ uρ öΝÎγ ø‹n= tæ ( ¨βÎ) y7 s?4θ n= |¹ Ö⎯s3y™ öΝçλ°; 3 ª!$#uρ ìì‹Ïϑ y™ 

íΟŠ Î= tæ  ∩⊇⊃⊂∪ (                                                                                                  )١٠٣آية  لتوبةسورة ا(   

تطهرهم من الذنوب أوجب املال املؤدي م إىل مثله وقرئ تطهرهم من أطهر مبعىن طهرة أي "   

$"وتطهرهم باجلزم جواباً لألمر  pκÍ5 ΝÍκ Ïj.t“ è?uρ "م وترفعهم إىل مرتلة املخلصنيا حسنا ٣(." تنمي(  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢٣ـ٣٢٢صـ ،١جـ م،١٩٩١هـ ـ ١٤١٢السالم للطباعة والنشر، القاهرة،  ردا يف التفسري، ساألسا سعيد حوى،)١(
    .١٣٨، صـ ١، جـ ٩م، ط١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠دار الشروق ،  القاهرة ،  ، يف ظالل القرآن ، سيد قطب) ٢(
  .٣٢٠، صـ١م، جـ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨عبداهللا بن عمر البيضاوي، تفسري البيضاوي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ) ٣(



  

٣١  
فصاحب النفس املزكاة يظهر حسن األدب واملعاملة مع اهللا قياماً باحلقوق اليت أمره اهللا ا والنهي    

عما ى عنه مبا يف ذلك بذل النفس جهاداً يف سبيله ، ومع الناس على حسب ما يقتضي املقام ،وعلى 
  .التكليف الرباين

واإلسالم يعترف بالطاقات احليوية يف اإلنسان ،  جعل أساس التزكية التهذيب ال الكبت ،"و اإلسالم   
و ال يعطلها عن املمارسة ، وال يلغيها ، ولكنه ينظم عملها مبا حيقق اخلري واإلجيابية ، ويؤدي إىل إقامة 

  .اتمع الصاحل من غري عدوان من إنسان على حق إنسان
ه املعقول ، ويقيم للمزاوجة بني وهو يف ذلك جيمع ضرورات اجلسد وأشواق الروح، ويعطي كالً نصيب 

   )١(."ذلك ضوابط وحدوداًَ 
فلم يأمر إال بوسطية حتقق لإلنسان ما يريد ليعيش كرمياً عفيفاً مؤدياً ألوامر اهللا مشبعاً لرغبته الفطرية يف 

  .ضوء كتاب اهللا وسنة نبيه املصطفى صلى اهللا عليه وسلم

  معين النفس 
  : النفس لغةمعىن )أ 

  يقول أبو إسحاق النفس يف كالم العرب جيري" والروح وبينهما فرق النفس "
  على ضربني أحـدمها قـولك خرجت نفس فالن أي روحه، ويف نفس فالن أن
  يفعل كـذا وكـذا أي روعـه والضـرب اآلخر معىن النفس أي مجلة النفس

  وقتل فـالن نفسه وأهـلك نفسه أي أوقـع اهلالك بـذاته كلها: حقيقة تقولو
  وقال أبو خـراش أحد علماء...نـفس ونفوس وحقيقتها واجلمع من كل ذلك 

  وقـال ابن بري أما النفس الروح)...معىن النفس الروح( اللغة يف معىن الـنفس 

ª!$# ’®ûuθ( شاهدمها يف قوله سبحانه وتعاىلفوالنفس ما يكون به التمييز  tG tƒ §àΡF{$#َ  

                t⎦⎫Ïm $ yγ Ï?öθ tΒ  (ي اليت تـزول بزوال احلياة، والنفس الثانية اليت تزولـفالنفس األوىل ه  

  :شاهده قول السموألفبزوال العقل ،أما النفس الدم               
  وليست على غري الظبات تسيل                       تسيل على حد الظبات نفوسنا                      

  نفس العقل الذي يكون أحدمها : لكل إنسان نفسان: اله قروي ابن عباس أن               
  )٢."(به التمييز واآلخر نفس الروح الذي به احلياة       

______________________________    
  .١٥٨م، صـ١٩٧٥- هـ ١٣٩٢أنور اجلندي، التربية وبناء األجيال يف ضوء اإلسالم، دار الكتاب اللبناين، بريوت،  )١(
  .٢٣٤-٢٣٣، صـ١مكرم بن منظور، مرجع سابق، جـحممد  )٢(
  



٣٢  

  :النفس يف االصطالح معىن ) ب
θßϑ#)( فاملراد ا ذات اإلنسان روحاً وجسماً بدليل قوله تعاىل    Ïk= |¡sù #’ n?tã öΝä3Å¡àΡr& ( ) ٦١سورة النور آية(  

≅ª!$#uρ Ÿ( وقوله تعاىل  yè y_ Νä3s9 ô⎯ÏiΒ ö/ä3Å¡àΡr& % [`≡uρ ø— r& (                                ) ٧٢سورة النحل  آية(  

  : أي اجلسم والروح واخلالصة أن النفس تطلق على ثالث معان به الذات البشرية  دفاملرا
  .النفس مبعىن الذات اإلنسانية كلها جسم وروح -١
  .النفس مبعىن الروح اليت تقبض عند املوت -٢
  .اإلنسان وهو العقل النفس مبعىن اجلانب املدرك من -٣

β(لقوله تعاىل  r& tΑθ à)s? Ó§øtΡ 4’ tAuô£ys≈ tƒ 4’ n?tã $ tΒ àMÛ§sù ’Îû É=/Ζy_ «!$# βÎ)uρ àMΖä. z⎯Ïϑ s9 t⎦⎪ ÌÏ‚≈ ¡¡9$# ∩∈∉∪(  
   )٥٦آية  سورة الزمر (                                                                                      

  هي جسم خمالف باملاهية هلذا اجلسم احملسوس وهو جسم نوراين "النفس ف
  علوي خفيف حي متحرك ينفذ يف جوهر األعضاء ويسري فيها سريان املاء
  يف الورد ، وسريان الدهـن يف الزيتون والنار فمادامت هذه األعضاء صاحلة

  مشابكاًلقبول اآلثار الفائضة عليها من هذا اجلسم اللطيف بقي ذلك اجلسم 
  . احلس واحلركة واإلرادية نم اآلثارهلذه األعضاء، وأفادها هذه                       

  خالط الغليظة عليها ، وخرجتاألوإذا فسدت هذه األعضاء بسبب استيالء 
  .عن قبول تلك اآلثار فارق الروح البدن وانفصل عامل األرواح                       
  ريه وكل األقوال ـالذي ال يصح غ ووهذا القول هو الصواب يف املسألة ه                      
  )١" ( .سواه باطلة، وعليه دل الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة وأدلة العقل والفطرة                      

ª!$# ’®ûuθ(قال اهللا تعاىل    tG tƒ }§àΡF{$# t⎦⎫Ïm $ yγ Ï?öθ tΒ © ÉL©9$#uρ óΟs9 ôM ßϑ s? ’ Îû $ yγ ÏΒ$ oΨtΒ ( Û Å¡ôϑ çŠsù © ÉL©9$# 4© |Ós% $ pκö n= tæ 

|Nöθ yϑ ø9$# ã≅Å™ öãƒ uρ #“ t÷z W{$# #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘‡Κ |¡•Β 4 ¨β Î) ’Îû š Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 šχρ ã©3xtG tƒ ∩⊆⊄∪ (  
   )٤٢آية  سورة الزمر (                                                                                        

اإلخبار بتوفيها وإمساكها وإرساهلا ، و إليضاح النفس إذ كثر القول، ، : ففي اآلية ثالثة أدلة    
فالتحقيق أن النفس تطلق على " واختلف العلماء يف تعريف النفس ،وبيان املقصود ا على عدة أقوال 

ة ، فالنفس تطلق على الروح ، ولكن غالب ما أمور وكذلك الروح ، فيتحد مدلوهلا تارة ،وخيتلف تار
  )٢(."يسمى نفساً إذا كانت متصلة بالبدن

 ________________________    
  .٢٤٢م، صـ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢الكتب العلمية، بريوت،  رالروح، دا حممد بن أيب بكر بن القيم،) ١(
  .٣٨٤ت، صـ.فكر العريب ، بريوت، د، شرح العقيدة الطحاوية  ،دار العلي عالء احلنفي ابن أيب العز ) ٢(



٣٣  
  : واألقوال يف النفس كما جاءت هي كالتايل

تطلق النفس على الروح ، وعلى سر احلياة الذي يف الكائنات احلية من البشر وغريهم : القول األول     

š( من الكائنات احلية ، وقد استأثر سبحانه وتعاىل بسرها حيث قال تعاىل tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ Ç⎯tã Çyρ ”9$# ( È≅ è% 

ßyρ ”9$# ô⎯ÏΒ ÌøΒ r& ’ În1u‘ !$ tΒ uρ ΟçF Ï?ρ é& z⎯ÏiΒ ÉΟù= Ïè ø9$# ω Î) WξŠÎ= s%  ∩∇∈∪ (                          ) ٨٥سورة اإلسراء  آية( 

ô⎯tΒ (اىلـوله تعـذلك يف قـوك uρ ãΝn= øßr& Ç⎯£ϑ ÏΒ 3“ utIøù$# ’n?tã «!$# $ ¹/É‹x. ÷ρ r& tΑ$ s% z© Çrρ é& ¥’n< Î) öΝs9uρ yyθãƒ Ïµ ø‹s9Î) 

Ö™ó© x« ⎯tΒ uρ tΑ$ s% ãΑÌ“Ρé'y™ Ÿ≅ ÷WÏΒ !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# 3 öθ s9uρ #“ ts? ÏŒÎ) šχθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ’ Îû ÏN≡tyϑ xî ÏNöθ pRùQ$# èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ 

(#þθ äÜÅ™$ t/ óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& (#þθ ã_ Ì÷z r& ãΝà6|¡àΡr& ( tΠöθ u‹ø9$# šχ ÷ρ t“ øgéB z># x‹tã Èβθßγ ø9$# $ yϑ Î/ öΝçFΖä. tβθ ä9θ à)s? ’ n?tã «!$# uöxî 

Èd,pt ø: $# öΝçGΨ ä.uρ ô⎯tã ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ tβρ çÉ9 õ3tFó¡n@ ∩®⊂∪                                           () ٩٣آية  سورة األنعام(  

أنفسكم أي أخرجوها إلينا من أجسادكم وهذه عبارة عن العنف الشديد  اأخرجو قوله تعاىلو"         
  )١(. "يف إزهاق الروح من غري تنفيس وإمهال

غالب ما يسمى نفساً إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت  نفالنفس تطلق على الروح، ولك" 
  )٢(." جمردة فتسمية الروح أغلب عليها

ى اللطيفة الربانية الروحانية اليت حتصل ا احلقيقة اإلنسانية فيكون تطلق النفس عل :لثاينالقول ا   
  .اإلنسان ا مدركاً عاملاً عامالً، ويكون اإلنسان ذه النفس خماطباً و مثاباً و معاقباً

ذا االعتبار كما قرر علماء  يوعليه فالنفس هي القوة املفكرة الواعية وهي مناط التكليف، وه" 

βÎ) ©!$# …çν¨(قال تعاىل )٣(." املسلمني y‰Ψ Ïã ãΝù= Ïæ Ïπ tã$ ¡¡9$# Ú^ Íi”t∴ãƒ uρ y]ø‹tó ø9$# ÞΟn= ÷è tƒ uρ $ tΒ ’Îû (ÏΘ% tnö‘ F{$# $ tΒ uρ “ Í‘ ô‰s? 

Ó§øtΡ #sŒ$ ¨Β Ü=Å¡ò6s? (#Y‰xî $ tΒ uρ “ Í‘ ô‰s? 6§øtΡ Äd“ r'Î/ <Úö‘ r& 4ßNθ ßϑ s? ¨β Î) ©!$# íΟŠ Î= tæ 7Î6 yz ∩⊂⊆∪)       ( سورة

   )٣٤آية  لقمان 
  )٤(."  فالنفس هنا ال يراد ا البدن وإمنا القوة الداعية املفكرة" 

Ÿξ(قال اهللا تعاىل  sù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4© ®L ym x8θ ßϑ Åj3ys ãƒ $ yϑŠ Ïù tyf x© óΟßγ oΨ ÷ t/ §ΝèO Ÿω (#ρ ß‰Ågs† þ’Îû öΝÎη Å¡àΡr&  

% [ t̀ym $ £ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θßϑ Ïk= |¡ç„ uρ $ VϑŠ Î= ó¡n@ ∩∉∈∪                                         () ٦٥آية  سورة النساء(  

________________________    
  .٩٠، صـ٧م،جـ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣حممد الرازي فخر الدين ، تفسري الفخر الرازي،دار الفكر للطباعة والنشر، بريوت، ) ١(
  .٣٨٤، مرجع سابق  ،  صـعلي عالء احلنفي ابن أيب العز ) ٢(
  .١٤ـ ١٣م،  صـ١٩٩٢هـ ـ١٤١٣ي للنشر والتوزيع ، الرياض، ـ، دار الصميعـد الطخيمس، تزكية النفس سعد حمم) ٤( )٣(



٣٤  

tΒ⎯(وقال اهللا تعاىل uρ  s−θ ãƒ £x ä© ⎯Ïµ Å¡øtΡ š Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ šχθ ßs Î=øßϑ ø9$# ∩®∪ (            ) ٩آية  سورة احلشر(  

الروحانية الربانية ،ويتميز عن احليوانات حبيث إذا وقيت شحها صار واإلنسان يصري إنساناً ذه اللطيفة 

$(قال اهللا تعاىل. اإلنسان من املفلحني  ¨Β r&uρ  ô⎯tΒ t∃% s{ tΠ$ s)tΒ ⎯Ïµ În/u‘ ‘yγ tΡuρ }§ø¨Ζ9$# Ç⎯tã 3“ uθ oλù; $# ∩⊆⊃∪ ¨β Î* sù 

sπ ¨Ψ pgø:$# }‘Ïδ 3“ uρ ù'yϑ ø9$# ∩⊆⊇∪                                           (            ) ٤١-٤٠آية  سورة النازعات(  

يطلق لفظ النفس على اإلنسان جبملته أي على كامل خلقه بدنه وروحه على قواه "  : لثالث القول ا

$(قال اهللا تعاىل )١(."التفكريية، وعلى غرائزه وتطلعاته  ¨Β öΝä3à)ù= yz Ÿω uρ öΝä3èW÷è t/ ω Î) <§øuΖŸ2 3>ο y‰Ïn≡uρ ¨β Î) 

©!$# 7ì‹Ïÿ xœ îÅÁ t/ ∩⊄∇∪                                                                  ) ٢٨آية  سورة لقمان(  

  :أمهية التزكية وضرورا
  تعترب التزكية من مقاصد القرآن الكرمي، ومهمة من مهمات الرسل صلوات ريب وسالمه عليهم وهي   

  .تعترب من أضخم معارك احلياة اليت تدور يف أعماق النفس البشرية 

≅(  قال اهللا تعاىل   yδ y7 ©9 #’ n< Î) β r& 4’ª1t“ s? ∩⊇∇∪                                      () ١٨آية  سورة النازعات(  

يف إمهاهلا ، وقد  عارضاً أو هيناً يف ميزان اإلسالم ؛لذا جعل الفالح يف فعلها ، واخليبةفهي ليست   

Ä§÷Κ(جاءت هذه التزكية بعد قسم من عند اهللا بعدد من خملوقاته ومن ذلك قول اهللا تعاىل  ¤±9$# uρ 

$ yγ8 pt éÏuρ ∩⊇∪ Ìyϑ s)ø9$#uρ #sŒÎ) $ yγ9n= s? ∩⊄∪ Í‘$ pκ̈]9$#uρ #sŒÎ) $ yγ9¯= y_ ∩⊂∪ È≅ ø‹©9$#uρ #sŒÎ) $ yγ8 t±øó tƒ ∩⊆∪ Ï™!$ uΚ ¡¡9$#uρ $ tΒ uρ $ yγ9t⊥ t/ ∩∈∪ 

ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yγ8 ys sÛ ∩∉∪ <§øtΡuρ $ tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ ∩∠∪ $ yγ yϑ oλù; r'sù $ yδ u‘θègé $ yγ1 uθø)s?uρ ∩∇∪ ô‰s% yx n= øùr& ⎯tΒ $ yγ8©.y— ∩®∪ 

ô‰s% uρ z>% s{ ⎯tΒ $ yγ9¢™ yŠ ∩⊇⊃∪                                                      () ١٠-١آية  سورة الشمس(  

ويظهر من دعاء املصطفى صلى اهللا عليه وسلم ما ينبغي لإلنسان الذي ترىب تربية إسالمية من الدعاء   
  .هللا سبحانه وتعاىل بتزكية العمل والنفس حىت يكون خالصاً لوجهه الكرمي ليس فيه رياء 

 رغمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ليلة حني ف" -:قال رضي اهللا عنهما  ابن عباسعن    
من صالته اللهم إين أسألك رمحة من عندك دي ا قليب، وجتمع ا أمري، وتلم ا شعثي، وتصلح ا 

  )٢(" ...غائيب، وترفع ا شاهدي، وتزكي ا عملي، وتلهمين ا رشدي
: أقول لكم إال كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ال:قال رضي اهللا عنه عن زيد بن أرقم   

________________________    
  .١٤م،  صـ١٩٩٢هـ ـ١٤١٣ي للنشر والتوزيع ، الرياض، ـد الطخيمس ، تزكية النفس  ، دار الصميعـسعد حمم) ١(
  .٤٥٠، صـ٥م،جـ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٨لعلمية،بريوت، ،كتاب الدعوات،دار الكتب احممد عيسى الترمذي،مرجع سابق) ٢(



٣٥  
  ! اللهم. ذاب القربـرم وعـإين أعوذ بك من العجز والكسل، واجلنب والبخل، واهل! اللهم"كان يقول 

إين أعوذ بك من علم ال ! اللهم. أنت وليها وموالها. وزكها أنت خري من زكاها. آت نفسي تقواها
  )١(".يستجاب هلا  تشبع، ومن دعوة الينفع، ومن قلب ال خيشع، ومن نفس ال

ففي األحاديث تربية على طلب العون من اهللا العزيز الكرمي يف حياة املسلم كلها  ، وهي تربية للمتعلم   
  . حىت يلجأ إىل اخلالق املدبر يف حياته ومنها تزكية نفسه  

بية ووجدنا اهلزمية إذا رجعنا إىل تارخينا وجدنا النصر مطرداً مع التزكية والتر" ومن أمهية التزكية أننا   
  )٢(." مطردة مع إمهاهلا أو التقصري فيها

  ـ: لذا ظهرت أمهيتها من عدة أوجه وهي كما يلي
أن اهللا عزوجل وهو احلق وقوله احلق أقسم يف كتابه أحد عشر قسماً على فالح من زكى نفسه  -١

  .وعلى خسران من أمهل تزكيتها كما جاء يف سورة الشمس 
أشد أعداء اإلنسان الداخليني ألا تدعو إىل الطـغيان وإيثار احلياة الدنيا ، ولذا فإن أن النفس من  -٢

سائر أمراض القلب إمنا تنشأ من جانبها ، ولكثرة وقوع اإلنسان يف اآلثام واملعاصي لذلك كانت دعوته 
  .صلى اهللا عليه وسلم إىل تزكية نفسه والوقاية من شرها 

اللهم إين " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ضي اهللا عنهما قالعن عبد اهللا بن عمر ر     
من هؤالء  كأعوذ بك من قلب ال خيشع ونداء ال يسمع، ومن نفس ال تشبع ومن علم ال ينفع أعوذ ب

  )٣(."األربع
  .لكثرة وقوع الناس يف اآلثام وبسبب النفس بالذات-٣
  .جابة ألوامره بتركه بعض األوامر غفلة منه واوناالتفريط يف حق اهللا وطاعته، وعدم االست -٤
  .اشتمال النفس على أخالق ذميمة وسجايا سيئة-٥
  .تسليط الشيطان وداعي اهلوى على النفس البشرية -٦
  .التزين من قبل نفسه للشبهات ،وتزينها للشهوات-٧
ربيتها فهذه النفس إن اإلنسان حمب للكمال فينبغي له أن يعمل على إكمال نفسه وتزكيتها وت-٨

تصاب باألعراض اليت تصاب ا األبدان ، فهي حمتاجة دائماً إىل رعاية ، وحباجة إىل متابعة لالزدياد يف 
اخلري كما يزداد البدن من الطاقات واملعارف، فلذلك احتاج اإلنسان إىل أن يراقب تطورات نفسه، 

________________________    
، ٨جـ ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما مل يعمل م، مرجع سابق،مسلم بن احلجاج بن مسل) ١(

  .٨٢-٨١صـ
  .٢٣م ،  صـ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، دار التوزيع والنشر اإلسالمية ، القاهرة ،املعاز ، التزكية  نبيل) ٢(
  .٤٨٥ـ، ص٥جـ، ٣٤٨٢حديث رقم ، ٦٦، باب ، الدعوات حممد عيسى الترمذي، مرجع سابق،كتاب) ٣(



٣٦  
ويعلم أا وعاء إميانه، واهم ما عنده هو هذا اإلميان، فإذا سلبه فال فائدة يف حياته، فالبد من العمل 
على تنمية هذا اإلميان وزيادته عن طريق تزكية هذه النفس وذيبها ؛ إذ اإلنسان خملوق مزدوج االجتاه 

وميكن القول بأن القرآن يقسم " ألرض ومن نفخة اهللا يف روحهمزدوج االستعداد فتكوينه من طني ا
الطبيعة اإلنسانية إىل قسمني جسم وروح أو مادة وغري مادة، والروح تشمل العقل أي أن أجزاء الطبيعة 

  )١(."اجلسم و العقل و القلب :اإلنسانية ثالثة 
قل وروح ممتزجة يف كيان واحد ، جسم وع: هكذا يعاجل اإلسالم النفس البشرية واحلياة البشرية"    

وطاقة جسمية وطاقة عقلية وطاقة روحية عاملة يف األرض ممتزجة مترابطة ال ينفصل عمل هذه عن تلك 
  )٢(. "، وال تنحسر واحدة احنساراً دائماً لتربز األخريات

  أ بالنقصواإلنسان يزداد يف الكمـال فيتدرج يف االزدياد حىت يصري إىل حـد الكمال، ومن مث يبـد
  : والتراجع ، وعلى هذا فحرص اإلنسان على الكمال مقتضياً منه احلرص على التربية وهي كما يلي

 .وتشمل  احلماية والتنمية والتغذية  : تربية جسمية )أ
وتعترب احلماية أو الوقاية من األمور املهمة يف احملافظة على اإلنسان بوقاية نفسه من األمراض وأسباا ، 

مام بالنظافة ، واحلرص على إكساب اجلسم ما حيتاج إليه من اللياقة ، وتكوين الوعي الصحي واالهت
وااللتزام بالوعي الصحي وااللتزام بالسلوك الصحي حىت يستمر يف حياته ، واالعتدال يف األعمال وعدم 

   ) ٣(.اإلفراط املؤدي إىل اإلرهاق
معني من املعلومات لتنمية العقل ، فتبدأ التربية وتقوم هذه التربية بتقدمي مستوى :تربية عقلية)ب

اإلسالمية بتحديد جمال النظر العقلي لكل مرحلة ، فيصون الطاقة العقلية من أن تتبدد وراء الغيبيات اليت 
ال سبيل للعقل البشري أن حيكم فيها،ويكسب اإلنسان حسن التصرف يف األمور الغيبية ، فيليب ميله 

أما العقل فوسيلته إىل . إىل الروح القادرة على ذلك واملزودة بوسائل الوصول للمجهول فيكل أمر ذلك
هي تدبر الظاهر للحس واملدرك بالعقل ومن مث حتدد التربية اإلسالمية جماله ذا ، اهللا وإىل معرفة احلق 

  ) ٤(.النطاق 
ع على إنتاج البشرية، وما ودنياه، واإلطال واإلسالم يطالب املسلم بتوجيه العقل لالزدياد بأمور دينه  

وصلت إليه من تطوراا احلضارية، ويكون ذلك بطلب العلم وهذه تربيته سواء كان ذلك يف اال 
  .النظري أو التطبيقي

  _______________________________  
  .٢٧٧م، صـ١٩٨٨ ـ ـه١٤٠٨املعارف، القاهرة،  رحمروس سيد مرسي، التربية والطبيعة اإلنسانية، دا) ١(
  .٢٦، صـ١م، جـ١٩٨٣ـ ـه١٤٠٣الشروق، القاهرة،  رحممد قطب، منهج التربية اإلسالمية، دا) ٢(
  .٨١- ٥٤م، صـ١٩٨٦-هـ١٤٠٦مقداد ياجلن،جوانب التربية اإلسالمية،دار الرحياين للطباعة والنشر ، بريوت ،) ٣(
  .٧٧، صـ١حممد قطب، مرجع سابق، جـ) ٤(



٣٧  
للغاية إال من سهل اهللا له نفساً تساعده ، فتؤمن باهللا العلي العظيم  وهـي صعبة: تزكية النفس ) ج 

،وحماسبة النفس والتحلي باألخالق  ةإمياناً كامال ، والقيام بأوامره ونواهيه واالزدياد باألعمال الصاحل
  .الفاضلة ، ويتنـزه عن كل ما فيه رذيلة 

$(تعاىلإن تزكية النفس سبب للوصول إىل جنة اخللد قال  -٩ ¨Β r&uρ ô⎯tΒ t∃% s{ tΠ$ s)tΒ ⎯Ïµ În/u‘ ‘yγ tΡuρ }§ø¨Ζ9$# 

Ç⎯tã 3“ uθ oλù; $# ∩⊆⊃∪ ¨β Î* sù sπ̈Ψ pgø: $# }‘Ïδ 3“ uρ ù'yϑ ø9$# ∩⊆⊇∪                                 () ٤١- ٤٠سورة النازعات آية(    

yγ‘(قال اهللا تعاىل "فاخلوف من اهللا وي النفس عن امليل إىل الشهوات من تزكية النفس ؛لذا    tΡuρ 

}§ø¨Ζ9$# Ç⎯tã 3“ uθ oλù; عن امليل إىل اهلوى حبكم اجلبلة البشرية ،ومل يعتد مبتاع احلياة الدنيا وزهرا ، ومل ) #$

*βÎ¨(يغتر بزخارفها وزينتها علماً منه بوخامة عاقبتها  sù sπ ¨Ψ pgø: $# }‘Ïδ 3“ uρ ù'yϑ ø9$#  (له ال غريها  " .)١(  

يتالزم السلوك واالعتقاد ، فالسلوك الظاهر مرتبط باالعتقاد الباطن فأي احنراف يف األخالق إمنا  - ١٠
إذا نقصت األعمـال الظـاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما يف " هو نقص يف اإلميان الباطن ؛ ولذا 

فال يتصور مع كمال اإلميان الواجب الذي يف القلب أن تعدم األعمال الظاهرة القلب من اإلميان 
كما يلزم من نقص هذا نقص هذا ؛ إذ ]وجود هذا كامالً[الواجبة ؛ بل يلزم من وجود هذا كامالً 

   )٢(."تقدير إميان تام يف القلب بال ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب تام بال موجبه
ظاهرة يف الشرع دليل على ما يف الباطن فإذا كان الظاهر منحرفاً أو مستقيماً حكم األعمال ال" إذ      

  )٣(." على الباطن كذلك
  من تزكية النفس حسن اخللق ؛ لذا أعد اهللا سبحانه وتعاىل من األجر الكبري والثواب اجلزيل - ١١

þθ#)(قال اهللا تعاىل    ãã Í‘$y™ uρ 4’ n< Î) ;ο tÏøó tΒ ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ >π̈Ψ y_ uρ $ yγ àÊ ótã ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$#uρ ôN£‰Ïã é& t⎦⎫É)−G ßϑ ù= Ï9 

∩⊇⊂⊂∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ à)ÏΖãƒ ’ Îû Ï™!#§œ£9$# Ï™!#§œØ9$#uρ t⎦⎫Ïϑ Ïà≈ x6ø9$#uρ xáø‹tó ø9$# t⎦⎫Ïù$ yè ø9$#uρ Ç⎯tã Ä¨$ ¨Ψ9$# 3 ª!$#uρ =Ït ä† 

š⎥⎫ÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇⊂⊆∪                                                     ()١٣٤-١٣٣سورة آل عمران آية (  

ك إن املؤمن ليدر: "مسعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول:عنها قالت اللّه رضيعن عائشة    
  )٤(".حبسن خلقه درجة الصائم القائم

  _______________________________  
  .١٠٥، صـ ٩جـ  ،ت.العمادي ، تفسري أيب السعود،دار إحياء التراث العريب،بريوت ، دحممد حممد ) ١(
  .٥٨٢،صـ٧م،جـ١٩٨٤-هـ١٤٠٤املكرمة، احلديثة،مكة أمحد عبد احلليم بن تيمية،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم،دار النهضة) ٢(
  .٢٣٣صـ،  ١ت جـ.دالفكر، بريوت،  رالشاطيب، املوافقات، داإبراهيم موسى ) ٣(
هـ ١٤١٤، بريوت ،، كتاب األدب ، باب حسن اخللق ،دار الفكرسنن أيب داودان األشعث السجستاين أيب داود ،سليم) ٤(
  .٢٧٠، صـ ٤م، جـ١٩٩٤ـ



٣٨  
أثقل يف امليزان من  ما من شىٍء: "عن النيب صلى اللّه عليه وسلم قال عن أيب الدرداء رضي اللّه عنه  

  )١(".حسن اخللق
أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء : " قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم :أمامة قالعن أيب   

يف وسط اجلنة، ملن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت يف أعلى اجلنة ملن  وإن كان حمقّاً، وببيت
  )٢(".حسن خلقه

إن الرجل يدرك  "اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا صلى :عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  
وال يتم لرجل حسن خلقه حىت يتم عقله فعند ذلك يتم أمانته أو لقانت، حبسن خلقه درجة الصائم ا

  )٣( ."وعصى عدوه يعين إبليس ،أطاع ربه .إميانه
فالتربية اإلسالمية تريب أفراد اتمع على حسن اخللق وأن يتعاملوا باألخالق احلسنة مع كل الناس    

برهم وفاجرهم و مؤمنهم وكافرهم ، فهي تشمل مجيع الناس ، وتشمل مجيع أفعال اإلنسان اخلاصة 
  .بنفسه أو املتعلقة بغريه أكان الغري فرداً أو مجاعة أو دولة

  : ية وضرورا يف تزكية النفس وخطورة إمهاهلا يف حياة الفرد واتمع من خالل ما يليلذا تظهر أمه   

  : التزكية للمجاهدين واملصلحني ضرورةـ  ١
إن أمهية التزكية للمجاهدين واملصلحني ولكل فرد من أفراد اتمع، فقيام ااهدين باجلهاد،    

  . جاء يف القرآن الكرميواملصلحني بدعوم؛ إذ البد أن يلتزموا مبا 

  ـ:من القرآن الكرمي  )أ   

⎪Éi⎦( يقول اهللا تعاىل      r'x.uρ ⎯ÏiΒ %c© É<¯Ρ Ÿ≅tG≈ s% …çµ yè tΒ tβθ •‹În/Í‘ ×ÏWx. $ yϑ sù (#θ ãΖyδ uρ !$ yϑÏ9 öΝåκu5$ |¹ r& ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# $ tΒ uρ 

(#θ àãè |Ê $ tΒ uρ (#θ çΡ% s3tG ó™ $# 3 ª!$#uρ =Ït ä† t⎦⎪ ÎÉ9≈ ¢Á9$# ∩⊇⊆∉∪ $ tΒ uρ tβ% x. óΟßγ s9öθ s% Hω Î) β r& (#θ ä9$ s% $ uΖ−/u‘ öÏøî $# $ uΖs9 $ oΨ t/θ çΡèŒ 

$ oΨ sù# uó Î)uρ þ’ Îû $ tΡÌøΒ r& ôM Îm6 rO uρ $ oΨ tΒ#y‰ø% r& $ tΡöÝÁΡ$#uρ ’ n?tã ÏΘöθ s)ø9$# t⎦⎪ ÍÏ≈ x6ø9$# ∩⊇⊆∠∪  ( )١٣٤- ١٣٣سورة آل عمران آية (                          

  . فمن خالل اآليات السابقة إن طلب التزكية وتصفية النفوس قبل طلب النصر وقبل لقاء العدو    
  على التحلية وتقدميها على طلب  ةفيكون تقدم طلب املغفرة على هذا التثبيت من باب تقدمي بالتخلي" 

، وقيل ، إم طلبوا الغفران أوالً ليستحقوا طلب النصر على الكافرين بترجحهم بطهارم من ...النصر 
_______________________________  

  .٢٧١، صـ ٤املرجع السابق ، جـ)  ٢) (١( 
، للحارث حممد التميمي ،حتقيق حسني أمحد الباكري، مركز خدمة  نور الدين علي اهليثمي ، بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث )٣(

  . م١٩٩٢هـ ـ١٤١٣السنة النبوية ، املدينة املنورة ،
  
  



٣٩  
  )١(."الذنوب وهم حماطون بالذنوب 

عدم  كما أن التخلق بصفات كالصرب واإلحسان فهذه الصفات اليت يتحلون ا العباد ، ويتخلون عن   
لذا جند أن اهللا  الستعجـال يف طلب الدعاء وقبوله مما يؤثر يف تزكية النفس؛الصرب وعدم اإلحسان وا

سبحانه وتعاىل توعد بين إسرائيل بأناس هلم من الصفات اهلامة والضرورية وهي التزكية من خالل 
  .عبوديتهم هللا سبحانه وتعاىل 

*sŒÎ#(قال اهللا تعاىل sù u™!% y` ß‰ôã uρ $ yϑ ßγ8 s9ρ é& $ oΨ ÷Wyè t/ öΝà6ø‹n= tæ #YŠ$ t6 Ïã !$ uΖ©9 ’Í< 'ρ é& < ù̈'t/ 7‰ƒ Ï‰x© (#θ ß™$ y∨sù Ÿ≅≈ n=Åz Í‘$ tƒÏe$! $# 

4 šχ% x.uρ #Y‰ôã uρ Zωθãè ø¨Β ∩∈∪                                                         ()٥سورة اإلسراء آية (  

رم،  مكتبه عليهم، وبذكرهباإلميان به، وبعبادم له، وصربهم على ما  فااهدون املالزمون للتزكية  
  .له يكتب هلم النصر بإذنه تعاىل مودعائه

$(قال اهللا تعاىل   £ϑ s9uρ  (#ρ ã— tt/ šVθ ä9$ y∨Ï9 ⎯Íν ÏŠθ ãΖã_ uρ (#θä9$ s% !$ oΨ −/u‘ ùøÌøùr& $ uΖøŠn= tã #Zö9 |¹ ôMÎm7rO uρ $ oΨ tΒ#y‰ø% r& $ tΡöÝÁΡ$#uρ 

’ n?tã ÏΘöθ s)ø9$# š⎥⎪ ÍÏ≈ x6ø9$#   ∩⊄∈⊃∪ ΝèδθãΒ t“ yγ sù Âχ øŒÎ* Î/ «!$# Ÿ≅ tFs% uρ ßŠ…ãρ#yŠ šVθ ä9% y` çµ9s?# u™uρ ª!$# š ù= ßϑ ø9$# 

sπ yϑ ò6Ït ø: $#uρ …çµ yϑ ¯= tã uρ $£ϑ ÏΒ â™!$ t±o„ 3 Ÿωöθ s9uρ ßìøùyŠ «!$# }¨$̈Ψ9$# Οßγ ŸÒ ÷è t/ <Ù ÷èt7Î/ ÏNy‰|¡x©9 Ù⇓ö‘ F{$# £⎯Å6≈ s9 uρ 

©!$# ρ èŒ @≅ ôÒsù ’ n?tã š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊄∈⊇∪                                               ()٢٥٠سورة البقرة آية(  

$( ويقول تعاىل    yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ #sŒÎ) óΟçGŠÉ)s9 Zπ t⁄Ïù (#θ çFç6 øO $$ sù (#ρãà2 øŒ$#uρ ©!$# #ZÏWŸ2 öΝä3¯= yè ©9 

šχθ ßs Î=øè?  ∩⊆∈∪(                                                                    )٤٥سورة األنفال آية(  

وبعد النصر والتمكني ال جمال للكرب بل هو اخلشوع والتواضع، وهذا من وسائل التزكية مع ذكر اهللا    
  .تعاىل واالستغفار من الذنوب والعودة إليه تائبني

$!™sŒÎ) u# (كما قال اهللا تعاىل y_ ãóÁ tΡ «!$# ßx ÷G xø9$#uρ ∩⊇∪ |M ÷ƒ r&u‘ uρ }¨$ ¨Ψ9$# šχθ è= ä{ô‰tƒ ’ Îû Ç⎯ƒ ÏŠ «!$# % [`# uθ øùr& ∩⊄∪ 

ôx Îm7|¡sù Ï‰ôϑ pt ¿2 y7 În/u‘ çν öÏøó tG ó™ $#uρ 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ% Ÿ2 $ R/# §θ s? ∩⊂∪                           ()٣-١سورة النصر  آية(  

  .  وضعف التزكية من أهم عوامل اهلزمية اليت حتدق باجليش الذي مل حتدث فيه هذه التزكية  

%ô‰s)s9uρ ãΝà6s (فيقـول اهللا سبحانه وتعاىل    y‰|¹ ª!$# ÿ…çν y‰ôã uρ øŒÎ) Νßγ tΡθ ¡ßs s? ⎯Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ ( #_ ¨L ym #sŒÎ) óΟçFù= Ï±sù 

öΝçFôã t“≈ oΨ s?uρ ’Îû ÌøΒ F{$# Μ çG øŠ|Á tã uρ .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ !$ tΒ Νä31 u‘ r& $ ¨Β šχθ ™6Ås è? 4 Νà6Ψ ÏΒ ⎯̈Β ß‰ƒÌãƒ $ u‹÷Ρ‘‰9$# Νà6Ψ ÏΒ uρ 

_______________________________  
  ٢٩٨صـ٢جـ م٢٠٠٥- هـ١٤٢٦،بريوت،دار الكتب العلمية،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين،شهاب الدين السيد األلوسي)١( 



٤٠  

⎯̈Β ß‰ƒ Ìãƒ nο tÅz Fψ$# 4 §ΝèO öΝà6sùt|¹ öΝåκ÷]tã öΝä3uŠÎ= tFö; uŠÏ9 ( ô‰s)s9uρ $ xtã öΝà6Ψ tã 3 ª!$#uρ ρ èŒ @≅ôÒ sù ’ n?tã t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇∈⊄∪                     

  ) ١٥٢سورة آل عمران آية(                                                                                             
  :من السنة النبوية )ب 

يعترب تعليماً يف تزكية النفس بإقامة العدل بني ) ١(إن فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم مع سواد بن غزية
  . اجلميع 

  يده اهللا صلى اهللا عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر، ويف أن رسول" 
  قدح يـعدل به الـقوم فـمر بسواد بن غزية حليف بين عدي بن النجار وهو

  :استو يا سواد ،فقال : مستنتل من الصف فـطعن يف بـطنه بالـقدح ، وقال
  سول اهللافأقدين ، فكشف ربعثك اهللا باحلق والعدل  دوق يا رسول اهللا أوجعتين،

  ما محلك:استقد،فاعتنقه فقّبل بطنه،فقال : صلى اهللا عليه وسلم عن بطنه ، فقال
  أن يكون آخر العهد تيا رسول اهللا حضر ما ترى، فأرد: قال على هذا يا سواد؟

  )٢" (.بك أن ميس جلدي جلدك، فدعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبري

صلى اهللا عليه وسلم مل يؤخر إعطاء احلق عندما طلبه صاحبه حىت هذا اخلرب أن الرسول فالشاهد من   
  .خيلص اجليش من أي ضغينة بني أفراده 

فااهدون واملصلحون يف حاجة إىل فهم التزكية ألم يعملون يف جبهات خمتلفة، فهم يواجهون      
جتماعية املختلفة من جهل أعداء الدين يف اخلارج، ويطاردون النفاق وتلونه يف الداخل، واألمراض اال

  .وسلبية ورذائل

  :ضرورة التزكية للعلماء والدعاة ـ ٢
األنبياء صلوات ريب وسالمه عليهم هم صفوة اخللق، وصفوة الدعاة واملربني ألن اهللا سبحانه وتعاىل    

  : أمرهم وندم إىل تزكية أنفسهم أوالً بفعل ما أمر اهللا كما يلي 

  :الزكاةتاء ـ إقامة الصالة وإي١    
≈öΝßγ ( فهذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمره ربه بالصالة والزكاة قال اهللا تعاىل     uΖù= yè y_ uρ Zπ £ϑÍ← r& 

šχρ ß‰öκu‰ $ tΡÌøΒ r'Î/ !$ uΖøŠym ÷ρ r& uρ öΝÎγ ø‹s9Î) Ÿ≅ ÷èÏù ÏN≡uöy‚ ø9$# uΘ$ s% Î)uρ Íο 4θ n= ¢Á9$# u™!$ tFƒ Î)uρ Íο 4θŸ2 ¨“9$# ( (#θ çΡ% x.uρ $ oΨs9 t⎦⎪ Ï‰Î7≈ tã 

  ) ٧٣سورة األنبياء آية(                                                                                            )∪⊃∠∩

  ــــــــــــــــــــــــ
  صلى اهللا عليه سواد بن غزية بن وهب األنصاري من حلفاء بين عدي بن النجار  شهد بدراً وأحد واخلندق واملشاهد كلها مع رسول)١(

م، ١٩٩٧هـ  ـ١٤١٨أنظر حممد بن سعد البصري ، الطبقات الكربى ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، حتقيق حممد عبد القادر عطا، 
  . ٣٩١،صـ٣جـ

  .٢٨٤، صـ٣م، جـ٢٠٠٢ ـ هـ١٤٢٤، تالكتب العلمية، بريو رإمساعيل عمر كثري، البداية والنهاية، دا) ٢(



٤١  
  . وهي تطهر النفس و اجلوارح من الفحشاء ومن املنكرفرائض اخلمس فالصالة من أعظم ال

≅ã(قال اهللا تعاىل ø?$# !$ tΒ z© Çrρ é& y7 ø‹s9Î) š∅ ÏΒ É=≈ tG Å3ø9$# ÉΟÏ% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# ( χ Î) nο 4θ n= ¢Á9$# 4‘sS÷Ζs? Ç∅ tã Ï™!$ t±ós xø9$# 

Ìs3Ζßϑ ø9$#uρ 3 ãø.Ï% s!uρ «!$# çt9 ò2 r& 3 ª!$#uρ ÞΟn= ÷è tƒ $ tΒ tβθãè oΨ óÁs? ∩⊆∈∪   (                       )٤٥سورة العنكبوت آية (  

  .كما أمر اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم بقيام الليل حىت يزكي نفسه ألا من وسائل التزكية   

$(قال اهللا تعاىل  pκš‰ r'̄≈ tƒ ã≅ÏiΒ ¨“ ßϑ ø9$# ∩⊇∪ ÉΟè% Ÿ≅ø‹©9$# ω Î) Wξ‹ Î= s% ∩⊄∪ ÿ…çµ xóÁ ÏoΡ Íρ r& óÈ à)Ρ $# çµ ÷ΖÏΒ ¸ξ‹ Î= s% ∩⊂∪ ÷ρ r& ÷ŠÎ— Ïµ ø‹n= tã 

È≅ Ïo?u‘ uρ tβ#u™öà)ø9$# ¸ξ‹ Ï?ös? ∩⊆∪ $ ¯ΡÎ) ’ Å+ù=ãΖy™ š ø‹n= tã Zω öθ s% ¸ξ‹ É)rO ∩∈∪   (                   )٥- ١سورة املزمل آية (  

  .كما أن الزكاة وسيلة لتزكية النفس وتطهريها ومنائها وصالحها 

  : ـ طلب العلم ٢
  : التزكية ضرورة حلصول العلم والفهم، فعلى العامل واملصلح أن يتصف بصفات وهي وسائل للتزكية   

  .وهي صفة مهمة البد أن يتصف ا من أراد احلصول على العلم والفهم:أ ـ التقوى   

θ#)(قال اهللا تعاىل  à)¨?$#uρ ©!$# ( ãΝà6ßϑ Ïk= yèãƒ uρ ª!$# 3 ª!$#uρ Èe≅ à6Î/ >™ó© x« ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄∇⊄∪       ()٢٨٢سورة البقرة آية(      

كما أن التقوى هي من الفضائل اليت تتحللى ا النفس ، وتصبح ا زكية ؛إذا اتقى ربه أي خاف منه 
فبالتقوى اليت  .وعمل مبا جاء يف الكتاب وسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، واستعد ليوم الرحيل 

وعد اهللا تعاىل بأن من اتقاه علمه أي جيعل يف قلبه نوراً يفهم ما يلقى " يتقي ا العباد من العذاب حيث 
  )١(." إليه 

ãΝà6ßϑ(مالك اخلري، و ا يكون ترك الفسوق وقوله" اليت هي بالتقوى ف     Ïk= yèãƒ uρ ª!$# 3  ( بنعمة تذكري

الذي أخرجهم من اجلهالة إىل العلم بالشريعة ونظام العامل وهو أكرب العلوم، وأنفعها، ووعد  اإلسالم
ألن جئ فيه باملضارع، ويف عطفه على األمر بالتقوى إمياء إىل أن التقوى سبب إفاضة . بدوام ذلك 

  )٢(. "العلوم
ومها ال يهبان أسرارمها لذي قلب والعلماء والدعاة واملربني يتعاملون مع القرآن والسنة النبوية،    

  رته، ـأغلف؛ لذا ما أسهل الكالم والتعليم، وما أصعب العمل والتطبيق، وما أجدر أن يظهر العلم ومث
  ــــــــــــــــــــــــ  
  .٢٨٢، صـ٣م، جـ٢٠٠١_ هـ١٤٢٢حممد أمحد القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن  ،دار إحياء التراث العريب  ،بريوت،)  ١(
  .١١٨، صـ٣، جـم١٩٨٤ـ هـ١٤٠٤، سالتونسية للنشر والتوزيع، بتون روالتنوير، دا التحرير تفسري، حممد طاهر بن عاشور) ٢(

  



٤٢  

ω ÿ…çµ¡yϑ( فيفيض أنواره على أهله فيستنريون به؛ لذا قال اهللا تعاىل tƒ ω Î) tβρã£γ sÜßϑ ø9$# ∩∠®∪ (   

  )٧٩سورة الواقعة آية(                                                                                                    

  :  ب ـ الذكر
 ،عند اعتالهلا، وهو من أعظم ما تزكو به النفس اذكر اهللا هو جالء القلوب وشفاؤها، ودواؤه     

  . ن املطيع الذي أطاع اهللا هو الذي ذكر اهللا بقلبه ولسانهوهو أوسع مما يتخيل بعض الناس، فإ
من أطاع اهللا فقد ذكر " سلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و: فعن ابن أيب عمران رضي اهللا عنه قال   

اهللا، وإن قلت صالته وصيامه وتالوة القرآن، ومن عصى اهللا، وإن كثرت صالته وصيامه وتالوة 
  )١(." القرآن

ذكر هو دأب األنبياء عليهم الصالة والسالم، فقد كان صلى اهللا عليه وسلم يذكر اهللا يف مجيع فال   
: سيد االستغفار أن تقول: (عن النيب صلى اهللا عليه وسلمشداد بن أوس رضي اهللا عنه،فعن . أحواله

أعوذ بك من اللهم أنت ريب ال إله إال أنت، خلقتين وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، 
: قال. شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنيب فاغفر يل، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت

، فمات من يومه قبل أن ميسي، فهو من أهل اجلنة، ومن قاهلا من الليل ومن قاهلا من النهار موقنا ا
  )٢( ).وهو موقن ا، فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل اجلنة

واهللا إين ألستغفر اهللا وأتوب إليه يف : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول:قال  هريرة أيب عن 
   )٣( ).اليوم أكثر من سبعني مرة

العلماء والدعاة واملربون ،وهو من وسائل تزكية النفس ؛لذا كان مالك بن أنس  وكذلك هو دأب  
سرير مث قـال ال حول وال قوة إال باهللا ، وكان ال توضأ مث جـلس على ال" يرمحه اهللا إذا سئل مسألة 

  )٤(." يفيت حىت يقوهلا 

    :ج ـ اإلنابة إىل اهللا 

Zο(قال اهللا تعاىل.من وسائل تزكية النفس اإلنابة إىل اهللا، وهي تعني على فهم أسرار العلم وتذكره uÅÇö7s? 

3“ tø.ÏŒuρ Èe≅ä3Ï9 7‰ö6 tã 5=ŠÏΨ •Β ∩∇∪                                                              ()٨سورة ق آية(      
  ــــــــــــــــــــــــ

  أمحد احلسني البيهقي، شعب اإلميان، باب يف حمبة اهللا ، فصل أخبار وردت يف ذكر اهللا، حتقيق حممد السعيد زغلول ، دار الكتب      )١(
  .٤٥٢، صـ١م، جـ٢٠٠٠هـ ـ١٤٢١العلمية، بريوت،     

  بخاري، صحيح البخاري كتاب الدعوات،باب أفضل االستغفار و باب استغفار النيب صلى اهللا عليه يف اليوم حممد إمساعيل ال) ٣()٢( 
  .ت.د، ٨٣ـ، ص٨مكتبة دار التراث العريب، جـ والليلة،    

   .٣٣٧، صـ٩، جـ٨م، ط١٩٩٧ـ  ـه١٤١٧الء، دار الفكر، بريوت، محد الذهيب، سري أعالم النبأحممد ) ٤(



٤٣  

uθ(وقـال تعـاىل   èδ “ Ï% ©!$# öΝä3ƒ Ìãƒ ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ Ú^ Íi”t∴ãƒ uρ Νä3s9 z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# 4$ ]% ø— Í‘ $ tΒ uρ ã2 x‹tG tƒ ω Î) ⎯tΒ Ü=‹Ï⊥ ãƒ 

  )١٣سورة غافر آية(              )                                                                 ∪⊃⊆∩

فالذي آثر غرور الدنيا على نعيم اآلخرة فليس من ذوي األلباب ، ولذلك ال تنكشف له أسرار " 
  )١(." الكتاب

فاإلنابة إىل اهللا هي من الفضائل اليت تتحلى ا النفس الزكية ؛لذا ترجع إىل اهللا ، وتنيب إليه ،ويف   
ا " اإلنابة اخلري الكثري الذي يناله العبد ؛ إذ لن ينال إبصار مواقع اآليات والعرب إال باإلنابة فيستدل 

لتبصرة ،والغفلة بالتذكر ألن التبصرة توجب على ما هي آيات له فزال عنه اإلعراض باإلنابة، والعمى با
       )٢(. " له حصول صورة املدلول يف القلب بعد غفلته عنها

فمن خالل ما سبق يتضح أمهية تزكية النفس حلصول العلم والفهم، وانظر إىل فهم ابن عباس رضي اهللا 
  .ة عنهما عندما نزلت سورة النصر؛ إذ ال حيصل فهمه إال إذا كان ذا نفس زكي

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال كان عمر رضي اهللا عنه يدخلين مع أشياخ بدر فكان بعضهم وجد 
عمر إنه من حيث علمتم فدعاه ذات يوم فادخله :يف نفسه فقال مل تدخل هذا  معنا ولنا أبناء مثله فقال 

$!™sŒÎ) u#(ما تقولون يف قوله تعاىل : معهم فما رويت أن دعاين إال لرييهم قال y_ ãóÁ tΡ «!$# ß x ÷G xø9$#uρ ( فقال

اكذا : بعضهم أمرنا حنمد اهللا ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال يل
هو أجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعلمه له : فما تقول؟ قلت: ال، قال: تقول يا ابن عباس فقلت

$!™sŒÎ) u#: (قال y_ ãóÁ tΡ «!$# ß x ÷G xø9$#uρ ( ذلك عالمة أجـلك)ôxÎm7|¡sù Ï‰ôϑ pt ¿2 y7 În/u‘ çν öÏøó tG ó™$#uρ 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ%Ÿ2 

$ R/# §θ s?  (ما أعلم منها إال ما تقول: فقال عمر".)٣(   

فالفهم عن اهللا ورسوله عنوان الصديقية وتزكية للنفس ومنشور للوالية النبوية، وفيه تفاوت العلماء، "
قد فهم هذا الفهم اخلاص، إذ  هو نعمة اهللا على عبده، ونور يقذفه يف قلبه يعرف  فلوال تزكية النفس ملا

وإمنا يتمكن من ذلك من " به، ويدرك ما ال يدركه غريه وال يعرفه فيفهم من النص ما ال يفهمه غريه 
ع استواء م )٤(."علي رضي اهللا عنه أو فهما يؤتيه اهللا رجالً يف القرآن: رسخت قدمه يف العلم وهلذا قال

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٢٨٥-٢٨٤، صـ١ت، جـ.حممد حممد الغزايل ، إحياء علوم الدين  ،مكتبة ومطبعة املشهد احلسيين ،القاهرة،د) ١(
  .٤٤١، صـ١م، جـ٢٠٠٣هـ ـ١٤٢١، مدارج السالكني  ،دار الكتاب العريب ،بريوت، بن القيم  بن أيب بكر حممد) ٢(
  .ت.د، ٢٢٢، ص٦خاري، صحيح البخاري كتاب التفسري، مكتبة دار التراث العريب، جـحممد إمساعيل الب) ٣(
   م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٧محد علي العسقالين، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، كتاب التفسري، املكتبة السلفية القاهرة، أ)٤(

  .  ٦٠٩ـ٦٠٨،صـ٨،جـ٣،ط   



٤٤  
     .يف احلفظ وفهم أصل معناهالبعض  

uθ(ومما سبق نفهم السر يف تقدمي التزكية على العلم يف قوله تعاىل     èδ “ Ï% ©!$# y]yè t/ ’Îû z⎯↵Íh‹ÏiΒ W{$# Zωθ ß™ u‘ 

öΝåκ÷]ÏiΒ (#θ è= ÷Ftƒ öΝÍκö n= tã ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ öΝÍκ Ïj.t“ ãƒ uρ ãΝßγ ßϑ Ïk= yèãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ õ3Ït ø: $#uρ βÎ)uρ (#θçΡ% x. ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% ’ Å∀s9 9≅≈n= |Ê &⎦⎫Î7•Β ∩⊄∪                   (
  )٢سورة اجلمعة آية(                                                                                                      

العلماء والدعاة إذا أحبوهم، واحملبة من  للعلماء والدعاة يقبل الناس على تزكية النفسمن خالل ف  
  .الناس هبة من اهللا، إذا أحب اهللا عبد جعل حمبته يف قلوب الناس ونشرها

β¨( قال اهللا تعاىل Î) š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# ã≅ yè ôf u‹y™ ãΝßγ s9 ß⎯≈ oΗ ÷q§9$# #tŠãρ ∩®∉∪(  

  )٩٦ية آسورة مرمي  (                                                                                       

ما أقبل عبد بقلبه على اهللا، إال : ذكر لنا أن هرم بن حيان كان يقول. إي واهللا يف قلوب أهل اإلميان "  
  )١(."أقبل اهللا بقلوب املؤمنني إليه، حىت يرزقه مودم ورمحتهم

إذا أحب اهللا عبداً نادى جربيل إن :" عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال   
اهللا حيب فالن فأحبه فيحبه جربيل، فينادي جربيل يف أهل السماء أن اهللا حيب فالناً فأحبوه فيحبه أهل 

  )٢(."السماء مث يوضع له القبول يف أهل األرض

وتزكيتهم ألنفسهم، وكثرة  موبسبب طاعة العلماء واملربني والدعاة هللا، وإخالصهم، وتطهريه  
وافل اليت يقومون ا فتجعل الضياء والنور يف الوجه والقلب وسعة األعمال والعبادات املفروضة والن

  .وقوة يف البدن وحمبة اخللق هلم وقبوهلم الرزق
وقصة إسالم عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه داللة على ضرورة التزكية ،وحيث أن رسول اهللا صلى   

  .دينة أقبل الناس عليه بكل حب وقبول لهاهللا عليه وسلم نفسه زكية وقد زكاه ربه؛إذ حينما أقبل إىل امل
عن عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه قال ملا قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة أجنفل  الناس " 

قد قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثا فجئت يف الناس ألنظر فلما تبينت وجهه، : قبله،وقيل
 يا أيها الناس افشوا السالم"ل شيء مسعته تكـلم به أن قال عرفت أن وجه ليس بوجه كاذب فكان أو

  )٣(. "وأطعموا الطعام وصلوا األرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم
  عامالً عاملاً ورعاً ا التيمي كان إماماًـوهذا  أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوط"             

  ـــــــــــــــــــــــ
  .١٤٧، صـ١٦سابق جـ عحممد جرير الطربي، مرج)١(
  .٤٧٦،صـ٨، مرجع سابق، جـ من اهللا تعاىل، كتاب األدب، باب املقَة  صحيح البخاريحممد إمساعيل البخاري ، )٢(
  ت ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي .بن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب األطعمة، دار الكتب العلمية، دعبد اهللا حممد القزويين ) ٣(

  .١٠٨٣،صـ٢،جـ    



٤٥ 
  كبري الشأن ال يقبل جوائز السلطان بل يتجر ويتكسب، وحينما سئل يزيد متعبداً

  أبو حنيفة أفـقـه وسفيان أحفظ: بن هارون أميا أفقه الثوري أو أبو حنيفة؟ فقال
  الناس يف الفقه عيال:أبو حنيفة أفقه الناس، وقال الشافعي:قال ابن املبارك .للحديث

  وروي بشر . ما رأيت أحدا أورع وال أعقل من أيب حنيفة:ل يزيدعلى أيب حنيفة، قا 
  ال ينام ةكنت أمشي مع أيب حنيفة فقال رجل لألخر هذا هو أبو حنيف: الالوليد قبن   

  ال يتحـدث الناس عين مبا مل أفعل فكان حيي الليل صالة ودعاءواهللا : فـقال ،الليل
  )١(."وتضرعا                  

فبقي علمه إىل الوقت احلاضر حملبة الناس له وجعل له القبول ، فهذا من تزكيته لنفسه وتزكية الناس له
  .عندهم 

  :ملصلحني للمربني وا ـ ضرورة التزكية٤
وهو قدوة  ،وسلم هو معلم الناس اخلري بل هو معلم البشرية األول إن الرسول صلى اهللا عليه    

لذا فتزكية النفس من أهم اجلوانب يف التربية النبوية ، وذلك لتأثريها يف شخصية اإلنسان ؛ املسلمني
 باألخالق احلميدة ؛ لذا أعطى الرسول صلى عن الشر ، متحلياً تأثرياً قوياً جيعله مقبالً على اخلري مبتعداً

 نفس اصة ، وذلك ألنـاهللا عليه وسلم جانب تزكية النفس أمهية بالغة يف تربيته ، واعتىن ا عناية خ
  .اإلنسان من أكرب الطاقات فيه

والرسول صلى اهللا عليه وسلم من مهامه التزكية وهي مهمة إصالحية جعلها اهللا لكل مسلم على   
ل التزكية اليت هي تطهري العقول من املعتقدات وجه األرض ، ألن اإلصالح غاية كربى ؛ إذ من خال

الباطلة،وتطهري النفس من الصفات الناقصة والعادات الذميمة ،وانتزاع من النفس كل عادة سيئة 
لقد كان رسول اهللا .وتعويدهم على فعل األعمال احلسنة اليت تنطبع يف نفوسهم حىت تصبح سجية هلم 

فوس أصحابه بأقواله وأفعاله وأعماله؛ ولذا بذل يف سبيل هذه صلى اهللا عليه وسلم املزكي األعظم لن
  .املهمة مجيع الوسائل املوصلة إليها 

ي تزكية النيب صلى اهللا ـظيمة وهـنة العـاب رضي اهللا عنهم ذه املـوهلذا امنت اهللا على األصح 

$!(فقال عز وجل.عليه وسلم هلم yϑ x. $ uΖù= y™ ö‘ r& öΝà6‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝà6ΖÏiΒ (#θè= ÷G tƒ öΝä3ø‹n= tæ $ oΨÏG≈ tƒ#u™ öΝà6Š Ïj.t“ ãƒ uρ 

ãΝà6ßϑ Ïk= yèãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ ò6Ït ø: $#uρ Νä3ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ $ ¨Β öΝs9 (#θ çΡθ ä3s? tβθ ßϑ n= ÷ès? ∩⊇∈⊇∪         () ١٥١سورة البقرة آية(  

قدوة  وسلمفترتيب مهام الرسول صلى اهللا عليه وسلم كما جاءت يف اآلية؛ إذ الرسول صلى اهللا عليه 
  ما  حيملكم على"املصلحني فكانت األولوية هـي تالوة اآليات اليت هي كـالم اهللا عز وجل اليت به 

 ـــــــــــــــــــــ
  .١٢٧صـ ،١، جـ٥م، ط١٩٩٨_ هـ١٤١٩، تالذهيب، تذكرة احلفاظ، دار الكتب العلمية، بريو حممد أمحد)١( 



٤٦  
  )١(."تصريون به أزكياء ، قدمه باعتباره القصد وأخره يف دعوة إبراهيم عليه السالم باعتبار الفعل   
من الشرك إىل التوحيد ، ومن الرياء إىل "فبذلك يكون الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو من يزكيهم     

ىل التواضع ومن التباغض اإلخالص ، ومن الكذب إىل الصدق ،ومن اخليانة إىل األمانة ، ومن الكرب إ
والتهاجر والتقاطع إىل احملبة والتواصل والتوادد وغري ذلك من أنواع التزكية ، وهي نعمة عظيمة ما كان 

  )٢(."لكم حتصيلها لوال هذا النيب الكرمي الذي هو أعظم نعمة من اهللا عليكم
لية  ، وحينما استعدت النفوس وهكذا اهتم اإلسالم اهتماماً كبرياً بتزكية النفس كمرحلة إعداد أو  

بدأت املرحلة الثانية ، وهي التعليم الشامل لعلوم القرآن والدين يف كفة، ويف كفة أخرى علوم الدنيا، 

$! ( قال تعاىل. ليكونا مطلبني متعادلني حيققان سعادة املؤمنني وجناحهم يف الدارين  oΨ−/u‘ $ oΨ Ï?# u™ ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# 

Zπ uΖ|¡ym ’Îûuρ Íο tÅz Fψ$# Zπ uΖ|¡ym (                                                                           ) ٢٠١سورة البقرة آية(  

%ù&tø(من اآليات قوله تعاىل نزلت  لذا كانت أول ما          $# ÉΟó™ $$ Î/ y7În/u‘ “ Ï% ©!$# t,n= y{ ∩⊇∪ t,n= y{ z⎯≈ |¡Σ M}$# 

ô⎯ÏΒ @,n= tã ∩⊄∪ ù&tø% $# y7š/u‘ uρ ãΠtø.F{$# ∩⊂∪ “ Ï% ©!$# zΟ̄= tæ ÉΟn= s)ø9$$ Î/ ∩⊆∪ zΟ̄= tæ z⎯≈ |¡Σ M}$# $ tΒ óΟs9 ÷Λs>÷è tƒ ∩∈∪ (   

  )٥-١آية  قرأسورة ا(                                                                                                     
املقطع الذي نزل يف اللحظة األوىل من  افكان األمر بالقراءة اليت تعترب من أجبديات العلم والتعليم، وذ  

اتصال الرسول صلى اهللا عليه وسلم باملأل األعلى، وذا املقطـع وضعت قاعدة التصور اإلمياين 
  .العريضة

لى اسم اهللا، باسم اهللا نبدأ، وباسم كل أمر كل حركة كل خطوة كل عمل باسم اهللا، وع" فالبدء يف   
  . اهللا تسري، وإىل اهللا تتجه، وإليه تصري

واإلنسان يتعلم ما ... واهللا هو الذي خلق، وهو الذي علّم فمنه البدء والنشأة، ومنه التعليم واملعرفة   
  )٣(... "علم يفمصدر هذا كله اهللا الذي خلق، والذ.. يتعلم ، ويعلم ما يعلم 

يرفع قدر صاحبه ،وتعلو مرتلته ، وتزكو نفسه بالعلم الذي تعلمه ، ويتفرغ قلبه، وجياهد فالعلم    
 نفسه إلزالة القذى عن النفس ، والترقي يف معارج التقوى ، فالعلم النافع هو الذي ينبسط يف الصدر

التعبد ، شفاعة ، ويكشف به عن القلب قناعه ، وهو العلم باهللا وصفاته وأمسائه ، والعلم بكيفية 
  .والتأدب معه ، ألنه العلم الذي يزيل الشكوك واألوهام 

  ـــــــــــــــــــــــ 
  . ٩٥،صـ١عبداهللا عمر البيضاوي، مرجع سابق ،جـ) ١(
 ٢م، جـ١٩٨١ ـ هـ١٤٠١عبد الرمحن الدوسري  ، صفوة اآلثار واملفاهيم من تفسري القرآن العظيم  ، دار األرقم ،الكويت، )٢(

  . ٤١٦ـ٤١٥صـ
  .٣٩٣٩صـ ،٦جـ مرجع سابق،، سيد قطب، يف ظالل القرآن)٣(



٤٧  

  : ـ ضرورة تزكية النفس للرزق واخلروج من األزمة االقتصادية ٥
للخروج من األزمات االقتصادية، والوصول إىل مرحلة الكفاية والرزق الواسع وسائل مادية كثرية  

  . واضعهاشرعها اإلسالم، وحث عليها، وميكن الرجوع إليها يف م
وللتزكية بوسائلها املختلفة دوراً عظيماً ، بل إا بداية احللول ، وبعدها يوفق اهللا سبحانه وتعاىل     

  . للوسائل األخرى ، ويكلل املساعي بالنجاح 
وأمتنا اإلسالمية يف ضائقتها االقتصادية اليت تعيشها ليست بدعاً من األمم ، ومن رمحة اهللا بنا أن     

  . يف كتابه الكرمي مناذج بشرية أصاا ما أصابنا ، وبني لنا كيفية املواجهة  ساق لنا

$! ô‰s)s9uρ(قـال سبحانه وتعاىل     uΖù= y™ ö‘ r& #’ n<Î) 5ΟtΒ é& ⎯ÏiΒ y7 Î=ö6 s% Οßγ≈ tΡõ‹s{r'sù Ï™!$ y™ ù't7ø9$$ Î/ Ï™!#§œØ9$#uρ öΝßγ ¯= yè s9 

tβθ ãã§|ØtG tƒ ∩⊆⊄∪ Iω öθ n= sù øŒÎ) Νèδ u™!% y` $ uΖß™ ù't/ (#θ ãã§|Øs? ⎯Å3≈ s9uρ ôM|¡s% öΝåκæ5θ è= è% z⎯−ƒ y— uρ ÞΟßγ s9 ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 

šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊆⊂∪                                                                () ٤٣-٤٢آية األنعام سورة(  

$!™(ومعىن "  y™ ù't7ø9$$ Î/  (  باملصائب يف األموال)Ï™!#§œØ9$#uρ ( يف األبدان " .)١(  

أخذهم بالبأساء والضراء لريجعوا إىل أنفسهم  وينقبوا يف ضمائرهم ويف واقعهم لعلمه " وجند أن اهللا قد 
حتت وطأة الشدة يتضرعون إىل اهللا ويتذللون له ويرتلون عن عنادهم واستكبارهم ، ويدعون اهللا أن 

ويفتح هلم أبواب الرمحة، ولكنهم مل يفعلوا ما كان  يرفع عنهم البالء بقلوب خملصة ، فريفع عنهم البالء
حرياً  أن يفعلوه ، مل يلجئوا إىل اهللا ، ومل يرجعوا عن عنادهم ، ومل تـرد إليهم الشدة وعيهم ، ومل 
تفتح بصريم ، ومل تلّين قلوم ، وكان الشيطان من ورائهم يـزين هلم ما هم فيه من الضالل والعناد 

 ".)٢(  
واستلهام املعونة منه هو أول طريق اخلالص ، وهذا ما كان النيب "فاللجوء إىل اهللا سبحانه وتعاىل ،   

  )٣( ."صلى اهللا عليه وسلم يوجه إليه أهله وأصحابه 

öθ(واإلميان والتقوى وسيلة من وسائل الرزق قال اهللا تعاىل    s9uρ ¨βr& Ÿ≅ ÷δ r& #“ tà)ø9$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#öθ s)¨?$#uρ $ uΖós tG xs9 

ΝÍκö n= tã ;M≈x.tt/ z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ⎯Å3≈ s9uρ (#θç/¤‹x. Μßγ≈ tΡõ‹s{r'sù $ yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθç7Å¡õ3tƒ ∩®∉∪(  

  )٩٦آية األعراف سورة (                                                                                                 
  ـــــــــــــــــــــــ

  .٤٢٤،صـ٦مرجع سابق ،جـ، أمحد حممد القرطيب)١( 
  . ١٠٨٩،صـ٢، مرجع سابق ،جـ سيد قطب، يف ظالل القرآن)٢(
  .٥٩نبيل املعاز ، مرجع سابق ، صـ)٣(

  



٤٨  

  ـ:أركان تزكية  النفس 
،إذ بدون هذه األركان من كل ما يشوبه  اًالتزكية هلا أركان حىت يصبح اإلنسان واتمع مزكي خالي

  :ختتل التزكية وهي كما يلي

  ـ):التخلية(التطهري ) ١
من أعظم قواعد تزكية النفس ختليتها من إتباع اهلوى املوجب ألمراض ال حصر هلا،وعلة املرض ال    

  .       تعاجل إال بضدها فالطريق ملعاجلة القلوب سلوك مسلك املضادة لكل ما واه النفس ومتيل إليها

يتخلى اإلنسان ويتطهر عن العقائد الباطنة واألخالق وامللكات الذميمة هي أن "ـ : فالتخلية  
  )١(."والذنوب واملعاصي

$(وقد مجع اهللا تعاىل ذلك كله يف كلمه واحدة قال تعاىل  ¨Β r&uρ ô⎯tΒ t∃% s{ tΠ$ s)tΒ ⎯Ïµ În/u‘ ‘yγ tΡuρ }§ø¨Ζ9$# Ç⎯tã 

3“ uθ oλù; $# ∩⊆⊃∪ ¨β Î* sù sπ ¨Ψ pgø:$# }‘Ïδ 3“ uρ ù'yϑ ø9$# ∩⊆⊇∪ (                                   ) ٤١- ٤٠سورة النازعات آية(  

  ـ:وتتلخص عملية التطهري والتمهيد للتزكية يف األمور التالية
تزكية وتطهري النفس من الشرك وما يتفرع منه كالعبودية لغري اهللا تعاىل ، واالحنرافات الضالة  ) أ

كظلمات النفاق والكفر والفسوق  واألخالق الفاسدة من عجب وكرب وحسد وطاعة للطواغيت
  .والبدعة

يف  سرافمنها حسية كحب الطعام والشراب احملرم ، واإل -:تطهري النفس من الشهوات احملرمة  )ب

األكل ، ومنها معنوية كحب االنتقام والرغبة يف االنتصار،وحب اجلاه والظهور والرغبة يف التفرد ، 
فبعض هذه الشهوات مباح إذا سلك اإلنسان لقضائها طريقاً مشروعاً كالزواج والطعام والشراب 

  .احلالل وبعضه حمرم يف أصله أو يف الطريق اليت يسلكها اإلنسان لقضائها
تطهري من األمراض واآلفات فتصاب النفس بالعجب والكرب والغرور واحلسد واحلقد والغل )  جـ

  )٢(. لذلك حتتاج إىل التزكية

  _):التحلية ( التخلق واالقتداء )٢(
  )٣(.بواجباته أن يتحلى اإلنسان بالعقائد احلقة واألخالق وامللكات احلميدة ، والقيام -:فالتحلية

  .، ويعوِد نفسه على اخلري حىت تألفه ،ويكون سجية هلافعلى اإلنسان أن يتحلى
  إمنا العلم بالتعلم ، وإمنا احللم بالتحلم: قال" عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ـــــــــــــــــــــــ
  . ٢٥ـ٢٣إبراهيم حممد العلي ، مرجع سابق ، صـ )٣) (٢()١(
  



٤٩  
  )١(. " ، ومن يتحر اخلري يعطه ومن يتق الشر يوقه

هلا أثر ميتد حىت تصل إىل القلب فكما أن كل صفة تظهر يف القلب  يفيض ولنعلم أن األعمال       
فإن كل فعل جيري على اجلوارح قد يرتفع منه أثر إىل القلب ، واألمر فيه دور ، : "أثرها على اجلوارح 

   )٢(." القلب والروح وهذا من عجيب العالقة بني
وهللا املثل األعلى ، وله األمساء احلسىن ،فقد خلق اإلنسان ونفخ فيه من روحه أي نفخ خملقة نسبها    

إىل ذاته سبحانه وتعاىل تشريفاً هلا ، وذه النفخة وجد عند اإلنسان استعداد للتخلق بأمساء اهللا تعاىل ، 
  .لكربياء والعلوووجد عنده االستعداد للرمحة واالنتقام وا

“ü(قـال اهللا تعاىل    Ï% ©!$# z⎯|¡ôm r& ¨≅ ä. >™ó© x« (…çµ s)n= yz r&y‰t/uρ t,ù= yz Ç⎯≈ |¡Σ M}$# ⎯ÏΒ &⎦⎫ÏÛ ∩∠∪ ¢ΟèO Ÿ≅ yè y_ …ã& s#ó¡nΣ ⎯ÏΒ   

7' s#≈ n= ß™ ⎯ÏiΒ &™!$ ¨Β &⎦⎫Îγ ¨Β ∩∇∪ ¢ΟèO çµ1§θ y™ y‡xtΡuρ ÏµŠ Ïù ⎯ÏΒ ⎯(Ïµ Ïmρ •‘ Ÿ≅ yèy_ uρ ãΝä3s9 yìôϑ ¡¡9$# t≈ |Á ö/F{$#uρ nο 4y‰Ï↔ øùF{$#uρ 

Wξ‹ Î= s%$ ¨Β šχρ ãà6ô±n@ ∩®∪                                                          () ٩سورة السجدة آية(  

  ـ:حتقيق مقام العبودية) ٣(
إن من تزكية النفس  حتقيقها ملقام العبودية هللا سبحانه وتعاىل وهي من الفطرة اليت فطر اهللا الناس   

øŒÎ)uρ x‹s{r& y7(قال اهللا تعاىل . عليها •/u‘ .⎯ÏΒ û© Í_ t/ tΠyŠ# u™ ⎯ÏΒ óΟÏδ Í‘θßγ àß öΝåκtJ −ƒ Íh‘ èŒ öΝèδ y‰pκô− r&uρ #’ n?tã öΝÍκÅ¦ àΡr& àMó¡s9r& 

öΝä3În/tÎ/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n?t/ ¡ !$ tΡô‰Îγ x© ¡ χ r& (#θ ä9θ à)s? tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζà2 ô⎯tã #x‹≈ yδ t⎦,Î#Ï≈ xî ∩⊇∠⊄∪ (  

  )١٧٢سورة األعراف آية (                                                                                   
  : للمفسرين يف تفسري هذا النص  اجتاهان "              

  أن هذا من باب التمثيل، ومعىن ذلك أنه نصب هلم األدلة على: االجتاه األول               
  ربوبيته ووحدانيته ، وشهدت ا عقوهلم اليت ركبها فيهم ، وجعلها مميزة بني               

Mó¡s9(فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقـررهم، وقال هلم  اهلدي والضاللة،               r&  

                Νä3 În/ tÎ/   (م قالوا بلى أنت ربنا شهدنا على أنفسنا وأقـررنا بوحدانيتك:وا.  

  أن اهللا تعاىل أخـرج ذرية آدم من ظهـر آدم مثل الذر، وأخذ : االجتاه الثاين               

¡Mó(عليهم امليثاق أنه رم بقوله                 s9 r&  Νä3 În/ tÎ/   (            فأجـابوه  ببلى قالوا وهـي  

                                                       ـــــــــــــــــــــــ
السيوطي ، مجع اجلوامع اجلامع الكبري يف احلديث واجلامع الصغري وزوائده ، دار الكتب العلمية، بريوت ،  نجالل الدين عبد الرمح) ١(

الفتح (  صـحيح اجلامع الصغري وزيادتهحممد ناصر الدين األلباين ، ،  ٦٣٦٣، حديث رقم ٣٦٣،صـ٢م ، جـ ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١
  .٢٣٢٤، رقم احلديث ٢٨٠، صـ١جـ  م،١٩٨٢ ـ هـ١٤٠٢، املكتب اإلسالمي، دمشق ، ) الكبري

  .٢٥إبراهيم حممد العلي ، مرجع سابق ، صـ) ٢(



٥٠  
  )١"(اليت فطر اهللا الناس عليها  الفطرة                
فيه،  هللا اليت هي أثر عن معرفة اهللا سبحانه وتعاىل واليت تستتبع اخلوف منه والرجاء ةوحتقيق العبودي

له والصدق معه والصرب على بلواه وتكاليفه واحملبة له والزهد فيما  وتقواه وشكره وعبادته واإلخالص

$(هي الغاية احملبوبة هللا واملرضية له اليت خلق اخللق هلا كما قال اهللا تعاىل  ةيشغل عنه ،وذلك إن العباد tΒ uρ 

àM ø)n= yz £⎯Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪         (                               )٥٦ية آلذاريات ا سورة(  

العبد أن اهللا ربه وخالقه " وكل هذه األفعال العبادية من األمور اليت تتزكي ا النفس ؛ إذ إن معرفة  
وأنه مفتقر إليه ،وحمتاج إليه عرف عبوديته املتعلقة بربوبيته اهللا ، وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه 

  )٢(. "يه لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه وقد يعبدهويتوكل عل
الغاية اليت مشر إليها "فالعبادة أمر كتبها اهللا على عباده حىت يتحقق مقام اإلميان والتزكية فهي  

  )٣(."وحلظ إليها العاملون. وأمها القاصدون. السالكون
  :واإلنسان يف هذا املقام مكلف بأمرين 

  .نفسه شيئاً من خصائص الربوبية أن جياهد نفسه فال ينسب ل) ١ 
أن يضبط نفسه يف األمساء اليت جيوز أو جيب التخلق ا على مقتضى العبودية ، والتكليف فالرمحة ) ٢ 

والكرم واجلود والرأفة مما جيب أن يكون اإلنسان فيه على مقتضى التكليف ، والذي يريد حتقيق 
ق ا وفق ما أمر اهللا تعاىل ،وهو أول معىن من معاين التخلق العبودية فعليه أن يتمثل ذه املعاين ، ويتخل

  .واالقتداء
  حقيقة العبودية أن خيضع اإلنسان نفسه لربه عز وجل ،وحيبه ، وحيب ما حيبه ، ويلتزم ما" لذا فإن   

  ضوع ملنشرعه اخلالق املوىل ، ودعا إليه رسله آمراً وناهياً ، حملالً وحمرماً ، ويف هذا متثل للطاعة واخل
  )٤(. "بيده  مقاليد السموات واألرض

فالتزكية يف بدايتها وايتها ال خترج عن مقام العبودية ، وأعلى اخللق يف مقام العبودية هم رسل اهللا   
  .تعاىل ، وعلى رأسهم سيد اخللق حممد صلى اهللا عليه وسلم 

يتها وراثة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فالعبودية الكاملة هللا هي االقتداء به ، وغاية التزكية وا"  
  بأن نأخذ الكتاب والسنة بقوة ، فهماً وعمالً ، وأن تتحـقق باحلال اليت كانت له صلى اهللا عليه وسلم

  ــــــــــــــــــــــ  
  .٢٠٥٩، صـ٤سعيد حوى ،األساس يف التفسري ، مرجع سابق ، جـ) ١(
  .٧صـ ، م١٩٨٢_  هـ، ١٤٠٢العبودية، مكتبة املعارف ، الرياض محد عبد احلليم بن تيمية ، أ) ٢(
  .٤٢٩،  صـ١، مدارج السالكني ، مرجع سابق ،  جـ بن أيب بكر بن القيمحممد ) ٣(
  . ٥م صـ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤، طريق اهلجرتني وباب السعادتني ، دار ابن كثري  ، دمشق،  حممد بن أيب بكر بن القيم ) ٤(
  



٥١  
  )١(." من خشوع وتوكل وغري ذلك  
   .والعبودية هي اهلدف األمسى للتربية اإلسالمية ، واليت من أجلها خلق اإلنسان وأوجده اهللا 

  _:الترقية يف املرتلة  ) ٤(
إن الترقية يف الدرجات بني أن يكون اإلنسان مسلماً أو مؤمناً أو حمسناً حتتاج إىل مهة ، كما أن       

لإلنسان تتحقق يف رغبته ومهته وترقيته إىل املعايل واليت تتطلب منه املزيد من االرتقاء تزكية النفس 
والسمو، وال ترضى منه إال معايل األمور ، وإذا أراد اهللا بعبد خريا رزقه بصرية ديه ، كما كان رسول 

  .اهللا يطلب من علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
اللهم أهدين وسددين : عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلفعن علي بن أيب طالب رضي اهللا   

  )٢(."واذكر باهلدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم
وكذا الداعي ينبغي أن حيرص ... ألن هادي الطريق ال يزيغ عنه" دعوة إىل طلب اهلداية ففي احلديث  

ويف احلديث تربية للمتعلم على طلب للهداية والسداد من  )٣(."على تسديد علمه وتقوميه ولزومه السنة
  .رب العاملني متخذاً الرسول صلى اهللا عليه وسلم وصحابته قدوة له

بصرية األمساء " لذا من أراد التزكية لنفسه فعليه أن يترقى يف العبادة ببصرية،  فيلتزم درجاا وهي   
  )٤(."الوعد والوعيدوالصفات، وبصرية يف األمر والنهي، وبصرية يف 

 وكـذا يـرزقه مهة ترقيه ، فيسرع يف قطعة املسافة حىت يصل إىل الغاية الكربى وهي مرضاة رب
  .العاملني سبحانه وتعاىل 

لذا فالكيس يقطع من املسافات بصحة العزمية وعلو اهلمة ، وجتريد القصد وصحة النية مع العمل    
ارغ من ذلك مع التعب الكثري ، والسفر الشاق؛ لذا فإن القليل ينال أضعاف أضعاف ما يقطعه الف

استعد للقاء احلبيب، وقدم " العزمية واحملبة تذهب املشقة وتطيب السري، وصاحب اهلمة العالية من 
  )٥(. "سوابق اخلري، وصاحل األعمال اليت يقدمها املرء لنفسه بني يدي امللتقي فاستبشر عند القدوم

θ#)(قال اهللا تعاىل  ãΒ Ïd‰s% uρ ö/ä3Å¡àΡL{ 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# (#þθ ßϑ n=ôã $#uρ Νà6¯Ρr& çνθ à)≈ n= •Β 3 ÌÏe±o0 uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (  

  )  ٢٢٣سورة ا لبقرة آية (                                                                                     
  ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٦العلي ، مرجع سابق ، صـإبراهيم حممد ) ١(
  . ٨٣، صـ٨مسلم بن احلجاج بن مسلم، مرجع سابق ، جـ) ٢(
    م، حتقيق الشيخ مأمون ١٩٩٨ـ  هـ١٤١٩حمي الدين حيي النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، دار املعرفة، بريوت، ) ٣(

  .٤٦صـ ١٧شيا ، جـ      
  .١٤٦، صـ١الكني، مرجع سابق ، جـ ،مدارج السحممد بن أيب بكر بن القيم ) ٤(
  .١٧١م ، حتقيق عامر ياسني  ، ص١٩٩٨هـ ـ١٤١٨،الفوائد ، دار بن خزمية ، الرياض،  حممد بن أيب بكر بن القيم ) ٥(



٥٢  
حائمة حول ثالثة أشياء تعرف لصفه من الصفات " يف الترقي ال تزال مهته  ةفصاحب اهلمة العالي   

لذنب تزداد  بة وإرادة، ومالحظة ملنة تزداد مبالحظتها شكر وطاعة، وتذكرالعليا تزداد مبعرفتها حم
  )١(."واخلطوات بتذكره توبة وخشية فإذا تعلقت اهلمة بسوى هـذه الثالثة جالت يف أودية الوساوس

فإن كانت مهته عالية كانت تزكية لنفسه ؛ ولذا فإن مهة الرجل مع قرة عينه فإن كانت قرة يف الدنيا  
  )٢(.انصرف ال حمالة إليها مهه ، ولكن مع هذا فال ينبغي أن يترك ااهدة 

وهذا ال ،  وإن التزكية والتربية والدعوة ال ينهض م إال أولو العزم واهلمم العالية  واملشمرون إىل اهللا 
  .يتهيأ هلم إال إذا أخذوا على أنفسهم مبا فرضه اهللا على أنبيائه 

z⎯ƒ( قال اهللا تعاىل    Ï% ©!$#uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù öΝåκ̈]tƒ Ï‰öκs]s9 4$ uΖn= ç7ß™ ¨βÎ)uρ ©!$# yìyϑ s9 t⎦⎫ÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩∉®∪  (  

   ) ٦٩:سورة العنكبوت آية (                                                                                              

ها هنا حيتمل أن تكون طرق اجلنة ومسالكها، " السبل " سبل الثبوت على اإلميان ، " أي لنهدينهم 
والعقائد النرية قال يوسف بن أسباط هي إصالح النية وحيتمل أن تكون سبل األعمال املؤدية إىل اجلنة 

يف األعمال وحب التزيد والتفهيم ، وهذا هو أن جيازي العبد على حسنة بازدياد حسنة ، وبعلم يقتدح 
   )٣(. "من علم متقدم ، وهي حال من رضي اهللا عنه

⎪⎦t (قال اهللا تعاىل   Ï% ©!$#uρ (#÷ρ y‰tG ÷δ $# óΟèδ yŠ# y— “ W‰èδ öΝßγ9s?# u™ uρ óΟßγ1 uθ ø)s?                   () ١٧سورة حممد آية(    

التقوى تأيت ... للعبد على اهتدائه هالتقوى منحة ومكافأة من"فإن مرتلة بني اآليتني السابقتني  وللجمع   
يكافئ اهللا عليها داية، و هداية ، فالطريق إذن ااهدة، بعد اهلداية ، واهلداية تأيت كأثر عن ااهدة 

وال شك أن مما يعني على جماهدة النفس ،فنقطة البداية إذن جماهدة النفس ، يكافئ اهللا عليها بتقوى 
        )٤(." ة ،والذكروالصال، تالوة القرآن الكرمي 

التقوى اليت هي باهللا يرافقه جماهدة النفس بالقيام بالعبادة وأعمال اإلسالم توصل إىل إميان  "ن إلذا ف 
فإذا حتقق اإلنسان بالتقوى أوصلته التقوى ... إميان وإتباع كتاب اهللا كما وردت يف أوائل سورة البقرة

   )٥(." سري يف دين اهللا تعاىلإىل مقام الشكر وهو أعلى املقامات يف ال
  ـــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٩ـرجع سابق ،صبن أيب بكر بن القيم، الفوائد، محممد ) ١(
   .١٦٥صـ،١مرجع سابق ،جـ ، الغزايل دحممد حمم) ٢(
  عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية، بريوت  قعبد احلق غالب بن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، حتقي)٣(

  .٣٢٦،صـ٤م ، جـ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢،   
  ٤٢٣٨_٤٢٣٧صـ، ٨جـ ،سابق عاألساس يف التفسري، مرج .سعيد حوى) ٤(
  .٣٣صـ،م  ١٩٧٩هـ ـ١٣٩٩ ،بريوت ،دار الكتب العربية، تربيتنا الروحية، سعيد حوى) ٥(
  



٥٣                      

$$?¨(θà#)(  أن التقوى توصل إىل الشكر قوله تعاىلعلى دليل الو sù ©!$# öΝä3ª= yè s9 tβρãä3ô±n@  (  

  )١٢٣سورة آل عمران آية (                                                                                                        

  :أهداف تزكية النفس يف اإلسالم 
إن أهداف تزكية النفس تتحـدد من خالل القرآن والسنة النبوية املطـهرة واليت تقـوم على التحلية  

  . و التطهري و التخلية باستبعاد مجيع العناصر اليت تؤدي باإلنسان إىل النقص واخلسران
  _:فأهداف تزكية النفس كما يلي

  _:الوسطية) ١
يف االعتقاد والتصور ، وسط يف التعبد والنسك وسط يف وهي تزكية لإلنسان املسلم ؛ إذ جتعله وسط 
  . األخالق واآلداب وسط يف التشريع والنظام

  .لذا فالوسطية ميزة من أبرز خصائص، ومميزات اإلسالم، وهي وسام شرف األمة اإلسالمية   

.y7Ï9≡x‹x (قال اهللا تعاىل  uρ öΝä3≈ oΨù= yè y_ Zπ̈Β é& $VÜy™ uρ (#θ çΡθ à6tG Ïj9 u™!#y‰pκà− ’n?tã Ä¨$ ¨Ψ9$# tβθä3tƒ uρ ãΑθ ß™ §9$# öΝä3ø‹n= tæ 

#Y‰‹Îγ x©                                                                            () ١٤٣سورة البقرة اآلية(  

    ")öΝä3≈ oΨù= yè y_ Zπ̈Β é& $ VÜy™ uρ   ( قالوا إن الوسط هو العدل واخليار، وذلك أن الزيادة على املطلوب يف

فهو شر األمر إفراط، والنقص عنه تفريط وتقصري، وكل من اإلفراط والتفريط ميل عن اجلادة القومية 

  )١("، فاخليار هو الوسط بني طريف األمر أي املتوسط بينهما مذموم

   فاهللا سبحانه وتعاىل جعل هذه األمة وسطاً ، وهـي تربية عـلى الوسطية والبعد عن الغلو والتطرف   

ونـعين ا التوسط أو التعادل بني " التوازن" يعرب عنها أيضا " والتسيب واالحنالل كما إن الـوسطية  
طرف املقابل ، وحبيث ال يأخذ طرفني متقابلني أو متضادين حبيث ال ينفرد أحدمها بالتأثري ، ويطرد ال

  )٢(."أحد الطرفني أكثر من حقه ويطغى على مقابله وحييف عليه 
فتزكية النفس ختتار الوسطية أو التوازن شعاراً مميزاً لكل فرد من أفراد اتمع ؛ إذ هناك اعتدال يف    

واعتدال يف العبادات  كل أمور االعتيادية إذ الدعوة إىل اإلميان باهللا وحده ال شريك له، ووسطية
والشعائر فأداؤها حمدود يف اليوم كالصالة أو يف السنة كالصوم أو يف العمر كالعمرة واحلج ، واإلسالم 

؛ لذا تقوم  طزكى النفس اليت تلتزم باألخالق الفاضلة حبيث تكون يف اعتدال دون تطرف وال تفري
  ـــــــــــــــــــــ

  .٤صـ،٢جـم، ١٩٨٥ ـ هـ١٤٠٥. ، بريوتدار الفكر، ن العظيمتفسري القرآ، حممد رشيد رضا)١(
  .١٧٢، صـ٣م، ط١٩٨٥ ـ هـ١٤٠٥. يوسف القرضاوي ، اخلصائص العامة لإلسالم، مؤسسة الرسالة، بريوت)٢(
  



٥٤  
وسطية تزكية النفس إىل نشدان احلقيقة اردة بعيدة عن األهواء واألمزجة ، واآلراء كما جاء يف كتاب 

كما جتعل تزكية . احلبيب املصطفى صلى اهللا علي وسلم ،ومبا كان عليه السلف الصاحل لألمةاهللا وسنة 
  .النفس اإلنسان املسلم حمققا ملبدأ التيسري يف الدين، ورفع األغالل واألسر الواقعة باألمم من قبلنا

ß‰ƒ(قال اهللا تعاىل  Ìãƒ ª!$# ãΝà6Î/ tó¡ãŠø9$# Ÿω uρ ß‰ƒ Ìãƒ ãΝà6Î/ u ô£ãè ø9(                 ) ١٨٩سورة البقرة آية(  

y7(ولقد ذكر يف تفسري اآلية   Ï9≡x‹x.uρ öΝä3≈ oΨ ù= yè y_ Zπ̈Β é& $ VÜy™ uρ)                   (" ١٤٣سورة البقرة اآلية(  

  وأرى إن اهللا تبارك وتعاىل ذكره إمنا وصفهم بأم وسط لتوسطهم يف الدين فـال هم أهل غلو فيه "   
الذين غلو بالترهب، وقيلهم يف عيسى ما قالوا فيه ،وال هم أهل تقصري فيه تقصري اليهود غلو النصارى 

الذين بدلوا كتاب اهللا وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على رم وكفروا به، ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه 
          )١(."فوصفهم اهللا بذلك إذ كان أحب األمور إىل اهللا أوسطها 

  يف التفكري والشعور ال جتمد على ما علمت وتغلق " "أمة وسطاً" لذا جعلهم                            
  وتقلد تقليد القردة املضحكةوال تتبع كذلك كل ناعق، . املعرفةالتجربة و...منافذ                       

  ظر يف كل نتاج للفكرإمنا تستمسك مبا لديها من تصورات ومناهج وأصول مت تن...       
  .ها يف تثبت ويقنياحلقيقـة ضالة املـؤمن أىن وجد: م الـدائموالتجريب وشعاره        

  ، والضمائر،ـرلها للمشاعـدع احلياة كـال ت..يف التنظيم والتنسيق " ة وسطه أم"     
  كفله والتهذيب ، وتـإمنا ترفع البشر بالتوجي. تدعها كذلك للتشريع والتأديب  وال   

  ...نظام اتمع بالتشريع والتأديب                     
  رد ومقوماته والـات ال تكفي شخصية الفـيف االرتباطات والعالق" أمة وسطا "    

  ال هم جشعاً أثراً فرداً هه يف شخصية اجلماعة أو الدولة وال تطلقتـتالشي شخصي
  ما يؤدي إىل احلركة والنماء ، اقات ـدوافع والطـق من الـله إال ذاته ، إمنا تطل

  ص ما حيقق شخصية الفرد وكيانه مث تضع من ـوازع واخلصائـلق من النـوتط                    
  )٢"(.الكوابح ما يقف دون الغلو ، ومن املنشطات ما يثري رغبة الفرد يف خدمة اجلماعة       

فمن تزكية النفس جعلت كل فرد ينتمي إىل هذه األمة الوسط ، ويصبح وسطاً يف كل أموره ؛ لذا     
  أمهية الوسطـية أنـها توفر أمرين اثنني "فإن من 

  .بتدجينه وحتويله إىل شيء من األشياء اململوكة  ـ وعي اإلنسان بإنسانيته وعدم السماح:األمر األول

  )٣(."انتماء إهلياً حيقق له املساواة مع اآلخرين يف تقرير مستقبله ومصريهـ توفر له :األمر الثاين
  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٠_٩، صـ٢جـ مرجع سابق،حممد بن جرير الطربي، ) ١(
  . ١٣١،صـ١يف ظالل القران،مرجع سابق،جـ سيد قطب،)٢(
  .١٢٨ماجد عرسان الكيالين ، مرجع سابق ، صـ)٣(

  



٥٥  
التربية اإلسالمية ببناء شخصية اإلنسان املسلم على تزكية نفسه بالوسطية اليت تالءم األمة لذا تقوم 

  .اإلسالمية اليت ينتمي إليها

  .تزكية ثقافة الفرد  -:اهلدف الثاين
إن تزكية الفرد املسلم حبيث يظهر مبظهر العدل عن كل ثقافة ، فيكون شخصيته حبيث ال ختتلط يف   

املختلفة اليت تعرض أمامه يف ساحات احلياة وميادينها ،وبذلك يكون الفرد  تواألطروحانفسه املفاهيم 
املسلم ذا هوية مستقلة أصيلة ، وتزكى النفس بإجياد الوعي العلمي حبقيقة اإلسالم ومشوله لكافة 

  .متطلبات احلياة 
ون وفق شرع اهللا ،وتكون ومن تزكية النفس إجياد اإلنسان القوي الصاحل املصلح الذي يغمر هذا الك  

   .ثقافته مستمدة من الكتاب والسنة النبوية املطهرة
وينمو لدى الفرد املسلم والءه لألمـة اإلسالمية واإلحلاح على أمهيتها ومكانتها ورسالتها العظيمة   

تحرر وي"يف احلياة ،وبذلك تزكو نفسه ويصبح اعتزازه باإلسالم؛إذ اإلسالم يدعو الفرد بأن يزكي نفسه 
من اخلرافة يف االعتقاد أو يف التصور بدعوة يف واقع األمر إىل رفع العقبات املعنوية والفكرية اليت حتول 

    )١(. " بينه وبني استخدام طاقته كإنسان مفكر
ال تطالبه حبرمان ،والتربية اإلسالمية تريب وتطالب املسلم بالتحرر من األنانية وسيطرا على سلوكه    

بإمهال حاجياته وضروراته ؛لذا على املسلم أن يأخذ كل جوانب الثقافة اإلسالمية   نفسه وال
واإلميان والقرب أو البعد من ،باختالف حال املسلم من حيث الفراغ والنشاط والذكاء وجودة الفهم "

  )  ٢(."مراكز التلقي 
ستمر يف تزكيتها ويعطي بدرجة وباستمرار حىت ي واإلسالم كي يزكي نفس املسلم يعطيه ما يناسبه  

  .  وخياطب كل إنسان بقدر ما يسعه ،كل إنسان حبسبه 
األفكار والقيم والنظم والعادات والتقاليد واألعراف وشبكة العالقات االجتماعية :"إذ فالثقافة هي    

ة بتطبيقاا املختلفة اليت تنتجها األمة خالل ماضيها وحاضرها مستمدة من الكتاب و السنة النبوي
  )٣(." املطهرة

وحىت تتزكى البيئة الثقافية ، لذا على اإلنسان املسلم أن يزكي نفسه ويأخذ من الثقافة الصافية النقية   
  .    البد أن تكون مستمدة من كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم

قهه، والعلم ضرورة فعلى اإلنسان املسلم الذي يريد أن يزكي نفسه أن يداوم على العلم كي يتسع ف   
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٧م،  صـ١٩٧٧ - ـه١٣٩٧حممد البهي، اإلسالم يف حياة املسلم، مكتبه وهبة، القاهرة، ) ١(
  . ١٣٩صـ، ٣ط ، ١٩٨٠هـ١٤٠٠،القاهرة ، مكتبة وهبه ، اهللا ثقافته وأخالقا  دجن، سعيد حوى)٢(
  .  ١٢٩صـ،مرجع سابق ،ماجد عرسان الكيالين )٣(



٥٦  
ألن اإلنسان املسلم عن طريق العلم يكتسب املعارف اليت تزكيه وتزكي اتمع، ولن تكون ملكة الفهم 
واحلكم والقدرة على مواجهة كافة االحتماالت إال بالعلم املستمد من الكتاب والسنة النبوية املطهرة، 

  .حيث أمر اهللا نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم

≅(عاىلكما جاء يف قوله ت  è% uρ Éb> §‘ ’ ÎΤ÷ŠÎ— $ Vϑ ù= Ïã(                                         )١١٤يةسورة طه آ(  

ومن أراد أن يزكي نفسه البد أن تكون ثقافته وقوله مطابق لعمله، فاإلسالم علم وعمل؛ لذا وبخ       

$القرآن من خالف قوله عمله قال اهللا تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ )  t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ zΝÏ9 šχθ ä9θ à)s? $ tΒ Ÿω tβθ è= yèøs? ∩⊄∪ uã9 Ÿ2 

$ ºFø)tΒ y‰Ψ Ïã «!$# β r& (#θ ä9θ à)s? $ tΒ Ÿω šχθè= yè øs? ∩⊂∪ (                                              )٣_٢يةسورة الصف آ(  

 اإلسالم؛ إذ من تعاليمالعلم العمل، وارتباط العقيدة باحلياة ة والدنيا باآلخرة مسة بارزة ن اقتضاء إلذا    
فإنه  فصل بني العلم والعـمل ال يف نصوص الشريعة وال يف اجليـل األول يف خـري القرون"ال يوجد 

  )١(." تعلم العلم مجيعاً

  األخوةـ :اهلدف الثالث 
؛ إذ كانت فكرة  تإن تزكية النفس تنمي قيم اإلخوة اإلسالمية  حبيث تلغي وتصهر مجيع الوالءا    

اإلخاء يف مدينة احلبيب املصطفى صلى اهللا عليه وسلم ، وهي جتربة رائدة لتزكية النفس ،وتأليفها 
وترقيق املشاعر والقلوب ، فكانت هذه بداية لتنظيم عالقام االجتماعية ريثما يستعيد املهاجرون 

  .مقدرام املالية 
الواجبات ومن فضائلها وفوائدها ، فال تزال األمة خبري  واإلخوة اإلسالمية حاجة ضرورية وهي من   

مادامت متحلية باإلخوة اإلسالمية ؛ إذ هي األساس لتنمية األخوة وعليها بناء حياة البشر ،وهذا ما 
تقتضيه الفطرة والعقل السليم ، وكل املذاهب تدعو إليها السيما املذاهب السماوية ؛ لذا عد اإلسالم 

ρ#)( لينا منه سبحانه وتعاىل فقالهذه اإلخوة منة ع ãä.øŒ$#uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ øŒÎ) ÷Λä⎢Ζä. [™!#y‰ôã r& y#©9r'sù t⎦ ÷⎫t/ 

öΝä3Î/θ è= è% Λä⎢ ós t7ô¹ r'sù ÿ⎯Ïµ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷z Î)                                             () ١٠٣سورة آل عمران آية(  

وإن اإلخوة واأللفة ما هي إال مثرة حسن اخللق ، والتفرق مثرة لسوء اخللق ، فحسن اخللق يثمر   
التحاب والتآلف والتوافق ،وحسن اخللق ال ختفى يف اإلسالم فضيلته وهو الذي مدح اهللا سبحانه وتعاىل 

y7(به نبيه صلى اهللا عليه وسلم فقال  ¯ΡÎ)uρ 4’ n?yè s9 @,è= äz 5ΟŠ Ïàtã ∩⊆∪ )                       ( ٤سورة القلم آية(  

  وتزكية النفس باإلخوة اخلالصة هللا؛ إذ تكون مقرونة باإلميان والتقوى؛ إذ على اإلنسان املسلم أن خيتار 
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٠صـم ،١٩٩٨ -هـ ١٤٠٨،عابد حممد السفياين ،الثبات والشمول يف الشريعة اإلسالمية ،مكتبة املنارة،مكة املكرمة) ١(



٥٧  
  .من األخوة أتقاهم وأحسنهم أخالقا

$(ومما يدل على إميان اإلخوة وتقواها قال اهللا تعاىل    yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ ÷z Î) (#θ ßs Î= ô¹ r'sù t⎦ ÷⎫t/ ö/ä3÷ƒ uθ yz r& 4 

(#θ à)¨?$#uρ ©!$# ÷/ä3ª= yè s9 tβθçΗ xqöè? ∩⊇⊃∪                                        (             ) ١٠سورة احلجرات آية(  

فلقد بدأ اإلخاء يف جمتمع املدنية املنورة بفضل اهللا سبحانه وتعاىل مث بفضل الرسول الكرمي يف اختياره   
  )١(."إلسالمية إذ كانت هذه اإلخوة قوة معنوية ومادية ، وكانت هي الصالبة اليت حتلت ا األمة ا"، 
  _:لذا كانت عملية اإلخاء اإلسالمي كما يلي "
  .مل يعد هناك وصف جلانب من أبناء اتمع باألوس أو اخلزرج فسموا مجيعا باألنصار)١ 
واملهاجرون مل يعد هلم بقاء مستقل كغرباء فدمج الرسول صلى اهللا عليه وسلم املهاجرين مع ) ٢

  )٢(."األنصار يف صورة أمة 
كانت اإلخوة هي تعاون وتراحم وتواد وتعاطف وحفظ لألرواح واألنفس واملال واألعراض وبعد  وإذا

عن اخلصام واهلجر وهي من صفات املؤمن الذي يريد أن يزكي نفسه ويطهرها أن يلتزم باألخالق 
  .اإلسالمية

جرين واألنصار أساسا اختذ الرسول صلى اهللا عليه وسلم من حقيقة التآخي الذي أقامه بني املها"لذا     
   )٣(." ملبادئ العدالة االجتماعية اليت قام على تطبيقها أعظم وأروع نظام اجتماعي يف العامل

لذا أدرك اليهود أن إبعاد اتمع اإلسالمي عن اإلخاء "وهي من أقوي ركائز تزكية النفس وأهدافها    
ني جمتمع اإلخاء ،فدسوا مكرهم وكيدهم بني اإلسالمي هو الوسيلة الوحيدة للدسيسة بني املسلمني أو ب

األنصار ،بإيغار صدورهم باحلروب القدمية حىت أججوا يف صدورهم نار الذين قتلوا يف اجلاهلية خببث 
  )٤(."حديثهم  فتواعدوا إىل احلرة ليكون اللقاء املسلح من جديد

$(قال اهللا تعاىل    pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# ¨,ym ⎯Ïµ Ï?$ s)è? Ÿω uρ ¨⎦ è∫θ èÿ sC ωÎ) ΝçFΡr&uρ tβθ ßϑÎ= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ 

(#θ ßϑ ÅÁtG ôã $#uρ È≅ ö7pt ¿2 «!$# $Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θè% §xs? 4 (#ρ ãä.øŒ$#uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ øŒÎ) ÷Λä⎢Ζä. [™!#y‰ôã r& y#©9r'sù t⎦ ÷⎫t/ öΝä3Î/θ è= è% 

Λä⎢ ós t7ô¹ r'sù ÿ⎯Ïµ ÏFuΚ ÷èÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷z Î) ÷Λä⎢Ζä.uρ 4’ n?tã $ xx© ;ο tøãm z⎯ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# Νä.x‹s)Ρ r'sù $ pκ÷]ÏiΒ 3 y7 Ï9≡x‹x. ß⎦ Îi⎫t6 ãƒ ª!$# öΝä3s9 

⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ ÷/ä3ª= yè s9 tβρß‰tG öκsE ∩⊇⊃⊂∪ (                                                 ) ١٠٣-١٠٢سورة آل عمران آية (  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .٨٠ت،صـ.لقمان األعظمي الندوي ، جمتمع املدينة يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم ،دار املعامل الثقافية ، اإلحساء، دحممد )١(
  .١٠٦_ ١٠٥م، صـ١٩٨٣ هـ ـ١٤٠٣رءوف شليب ، الدعوة اإلسالمية يف العهد املدين ، دار القلم الكويت ،) ٢(
  .٢٢٠م،صـ١٩٩٩-١٤١٩دمشق ،،  حممد سعيد البوطي ، فقه السرية ،دار الفكر)٣(
  .٨حممد لقمان األعظمي ، مرجع سابق ،صـ)٤(



٥٨ 
أبدعوى اجلاهلية وأنا بني " وجاءهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتال عليهم اآليات وهو يقول     

  )١(. " أظهركم ، فندموا على ما كان منهم ، واصطلحوا وتعانقوا ، والقوا السالح رضي اهللا عنهم
اءت الشريعة اإلسالمية مبقاصدها فجعلت من حفظ الدين أن يرتبط اإلنسان برابطة عاطفية وقد ج 

تلك اليت تشعر كل فرد من " بأفراد جمتمعه ومجاعاته ، وهي أرقى العواطف وأقواها وهي رابطة األخوة 
، وهو أصل  أفراد اتمع بأن ترتبط مع اآلخرين بعالقة روحية ينتمي ا كل منهم إىل األصل الواحد

  )٢(." اإلميان املشترك 
  .إن األمنوذج العملي للمؤاخاة ، واليت يتزكى ا اإلنسان واتمع يف احلديث النبوي  

ال حتاسدوا و ال تناجشوا " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال    
  على بعض وكونوا عباد اهللا إخوانا املسلم أخو املسلم ال و ال تباغضوا  ، وال تدابروا  و ال يبيع بعضكم

 يظلمه  وال خيـذله وال حيـقره، والتقوى هنا ، ويشري إىل صدره ثالث مرات حبسب امرئ من الشر 
  )٣(. " أن حيقر أخاه ، املسلم أخو املسلم حرام ودمه وماله وعرضه

  .فاحلديث فيه دعوة للمعلم واملتعلم إىل تزكية النفس باحملافظة على األخوة اإلسالمية   

  حفظ النفس  ـ :اهلدف الرابع
اإلنسان له مزايا ، ومن هذه املزايا التكليف ، والقيام بأعباء التكليف هو يف ذاته من مهام اخلالفة يف     

طاه ما يعني على حسن أداء عمله حىت يقوم اإلنسان األرض ، ومكرم كرمه اهللا سبحانه وتعاىل ، وأع
برفعة نفسه عن غريه من املخلوقات ، وهذا من سلم الكمال باإلنسان ، وحفظ النفس من األمور اليت 

يقوى ا اإلنسان على أداء مهمته ، واإلنسان الذي ترىب تربية إسالمية يقوم حبفظ نفسه بالتزكية  
  . ا ال ميكن  أن تكون إال باإلسالم وقد عرب عنها القرآن الكرمي ،واليت هي ترقية لنفسه مبزاي

ô‰s% yx(قال اهللا تعاىل    n= øùr& ⎯tΒ 4’ª1t“ s? ∩⊇⊆∪                                             ( )٤سورة األعلى آية (  

ô‰s% yx(وقوله تعاىل   n= øùr& ⎯tΒ $ yγ8©.y—   ∩®∪  (                                           )٩سورة الشمس آية  (  

وذلك أن الذي قام  )٤(."اختار هلا ما به كماهلا ودفع الرذائل عنها"فالذي يريد تزكية نفسه هو الذي   
، بكل أمر أمره رب العباد، وى عنه هو الذي أفلح أي جنح يف حتصيل ما أمره به ربه وهو املطلوب

  فالتزكية هـي إحدى السبل اليت تقوي، ب هو أداء املهمة اليت من أجلها خلـق وهي العبوديةواملطلو
  ـــــــــــــــــــ

  .٣٤١-٣٤٠صـ ،١م، جـ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠إمساعيل عمر بن كثري، تفسري القرآن العظيم، املكتبة العصرية، بريوت، ) ١(
  .١٧٢سابق، صـعبد ايد عمر النجار، مقاصد الشريعة، مرجع ) ٢(
  ١١، صـ ٨مسلم بن احلجاج بن مسلم، مرجع سابق، جـ ) ٣(
  .٣٧١صـ، ٣٠جـ.مرجع سابق ، حممد الطاهر بن عاشور ) ٤(



٥٩ 
النفس لتقدر على أداء مهمة العبودية وهي اليت خلق  من أجلها اإلنسان ،وكلف بأدائها على أكمل 

أدائه للعبادات وتركه للنواهي والبعد عن وجه ، وإذا قام اإلنسان بتزكية نفسه حفظها من خالل 
وذلك ضرب ، الرذائل وعن كل ما حرمه اهللا سبحانه وتعاىل ، وهذا ما عرب عنه القرآن الكرمي بالفالح 

فحفظ النفس مقصد من "من احلفظ للنفس جاء ت الشريعة جتعله مقصدا من مقاصدها الضروري
بعناصرها املختلفة ومعىن احلفظ هو توفري أسباب  مقاصد  الشريعة يتعلق مبجمل الكينونة اإلنسانية

ودفع أسباب الضعف عنها حبيث تكون على أمثل ما ميكن من ، الكينونة والقوى للذات اإلنسانية 
  )١(. " وضع لتقوم بأداء مهمتها

ولذلك جاءت أحكام شرعية كثرية غايتها حفظ النفس على هذا املعىن، وهي أحكام بلغت من الكثرة  
  .ع مبلغا يفيد اليقني بأن حفظ النفس هو كلية من كليات الشريعة ومقصد عام من مقاصد الدينوالتنو

 وحفظ النفس جاء ألداء مهمة اخلالفة وهذا ال يكون باجلسم وحـده أو بالروح وحدها إمنا بكينونة
  .الذات منهما 

غريه بالقتل بدون حق؛ لذا واإلنسان الذي ترىب تربية إسالمية حيافظ على نفسه وعلى غريه، فال يرهب 
تعترب الشريعة اإلسالمية قتل النفس ظلماً وعدواناً، وقتل للناس مجيعاً، وهتك حلرمة الدماء، وسن للقتل، 

⎯(قال اهللا تعاىل . وجرأة منه على الناس tΒ Ÿ≅ tF s% $ G¡øtΡ Î ö tó Î/ C§øtΡ ÷ρ r& 7Š$ |¡sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ yϑ̄Ρr'x6sù Ÿ≅ tF s% }¨$ ¨Ζ9 $# 

$ Yè‹ Ïϑy_ ô⎯ tΒ uρ $ yδ$ uŠ ômr& !$ uΚ ¯Ρr'x6sù $ uŠ ômr& }¨$ ¨Ψ9 $# $ Yè‹ Ïϑy_                                    () ٣٢سورة املائدة آية(  

وشريعة اإلسالم دعت إىل تزكية النفس عن كل ما هو حمرم ؛لذا فهي بريئة من االام بالباطل   
  .واإلرهاب ألا شريعة تعظم أمر القتل بغري حق ، وترغب يف االحتراز عنه 

  ـ: سالغاية من تزكية النف
هللا هو الرب ،وأن يكون إن الغاية من تزكية النفس هي حتقيق العبودية هللا سبحانه وتعاىل وأن يكون ا  

اإلنسان أخذاً األمر من رب العاملني ؛ لذا فإن اإلنسان املسلم الذي ترىب تربية إسالمية يكون له منهج 

$(من رب العاملني أي يكون رباين املصدر قال اهللا تعاىل  tΒ tβ%x. @t±u; Ï9 β r& çµ uŠÏ?÷σãƒ ª!$# |=≈ tG Å3ø9$# zΝõ3ßs ø9$#uρ 

nο §θ ç7–Ψ9$#uρ §ΝèO tΑθ à)tƒ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 (#θçΡθ ä. #YŠ$ t6 Ïã ’Ík< ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ⎯Å3≈ s9uρ (#θ çΡθ ä. z⎯↵ÍhŠÏΨ≈ −/u‘ $ yϑ Î/ óΟçFΖä. tβθßϑ Ïk= yè è? |=≈ tG Å3 ø9$# 

$ yϑ Î/uρ óΟçFΖä. tβθß™ â‘ ô‰s? ∩∠®∪ )                                                                         (  ٧٩سورة آل عمران آية(  

________________________ 
  .١١٥مرجع سابق، صـ مقاصد الشريعة، ،عبد احلميد عمر النجار)١(
  
 



٦٠  

  _ :تعريف الرباين 
  )١(."الرباين منسوب إىل الرب والرب هو املريب " 
واهللا تعاىل هو الذي يربينا بالقرآن واإلسالم والدعـوة والبعد التربوي واضح يف هذا املفهوم    
نسبة للرب ونسبة للتكرمي والتشريف ، والرباين هو الذي يريب نفسه بالعلم والعمل  يريب _ :باين رـوال

  .باملسائل الصغرية قبل الكبرية 
الربانية أخذ وعطاء فالداعية يستمد هذه الربانية من اإلسالم والعبادة والدعوة مث ينشرها بني الناس عطاء 

    )٢(.ودعوة وتبليغا
املربد الربانيون أرباب العلم واحدها رباين :قال ...كونه عاملاً به ومواظباً على طاعته والرباين معىن" 

  )٣(."وهو الذي يرب العلم ، ويرب الناس أي يعلمهم ويصلحهم ، ويقوم بأمرهم 
  .فمن صفات العامل الرباين أن يعلم الناس ما ينفعهم  من أمور دينهم ودنياهم اليت حيتاجون إليها   

$(ىل قال تعا yϑ Î/ óΟçFΖä. tβθ ßϑ Ïk= yèè? |=≈ tG Å3ø9$#  " ( أي إن العلم والتعلم صفتان رئيسيتان من صفات الرباين أي

  )٤(."يكون شديد التمسك بدين اهللا وشرعه وطاعة ربه، وأن جمتمع له مع تعليمه الكتاب وتعلمه
يكون تعلمه هللا وتعليمه ودراسته هللا وباجلملة أن يكون الداعي له إىل مجيع األفعال طلب " لذا جيب أن  

  ...مرضاة اهللا ، والصارف له عن كل األفعال اهلرب عن عقاب اهللا
كما دلت على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون اإلنسان ربانياً فمن اشتغل  بالتعلم والتعليم ال 

  )٥(. "املقصود ضاع سعيه وخاب عمله هلذا
هلذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو، ويستعيذ من العلم الذي ال ينفع ومن القلب الذي ال   

  .  خيشع
فعن حيي بن وثاب عن شيخ من . كما جيب من تزكت نفسه أن يتحلي وخيالط الناس باحلسىن 

م إذا كان خمالطاً الناس، ويصرب على أذاهم خري من املسلم املسل:"أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ."الذي ال خيالط الناس وال يصرب على أذاهم

   )٦(. كان شعبة يرى أنه أبن عمر: قال ابن أيب عدي: قال أبو موسى
  ـــــــــــــــــــــــــ

                       . ٨٩، ص٥، مرجع سابق ، جـ  حممد مكرم بن منظور)  ١(
  .٢١٥إبراهيم حممد العلى ، مرجع سابق ، ص)  ٢(
   .١٢٤، ص٤، مرجع سابق ، جـ  حممد الرازي فخر الدين ) ٣(
  . ٨١١، ص٢سعيد حوى، مرجع سابق، جـ ) ٤(
  ١٢٥صـ، ٤جـ ،مرجع سابق ،ي فخر  الدين حممد الراز)٥(

  .٥٧٢صـ،  ٤جـ ،  ٢٥٠٧حديث رقم  ٥٥رقم باب كتاب صفة القيامة والرقائق والورع،،مرجع سابق ،حممد عيسى الترمذي )٦(



                    

٦١  
فمن أراد التزكية لنفسه فالبد أن يتعلم العلم حىت يؤتى احلكمة وعليه أن يرتفع عن أعراض الدنيا   

والترفع تكسب اإلنسان هيبة عند العامة واخلاصة ألم يعرفون علو "وسفاسفها ،وما عند الناس ،فالعزة 
  )١(." إلنسان ، ويعرفون أنه من الصعب أن يصطاد يف مطمع دنيويمهة هذا ا

كما يكون من تزكت نفسه متواضعاً فال ينتصر لنفسه ، وال يؤذي غريه بقول أو فعل ورد احلق إذا   
ويبدأ بالعلم والعمل؛ ألنه علم فيبدأ بالعمل ،وكذلك يقوم بتعليم الناس ، عرفه وال يشتغل بالناس 

  .واحلكمة واخلري 

   :أنواع تزكية النفس
  ـ:حتدث القرآن الكرمي والسنة النبوية عن نوعني من التزكية مها

 :التزكية املمدوحة)١
هي مهمة الرسل صلوات ريب عليهم وسالمه وتتلخص يف تطهري النفوس من أرجاس الشرك والكفر    

   }õ‹è : (وأدناس الذنوب و املعاصي وتنمية اخلري يف نفوس الناس وزيادة التقوى عندهم قال اهللا تعاىل 

ô⎯ÏΒ öΝÏλÎ;≡uθ øΒ r& Zπ s% y‰|¹ öΝèδ ãÎdγ sÜè? ΝÍκ Ïj.t“ è?uρ $ pκÍ5 Èe≅ |¹ uρ öΝÎγ ø‹n= tæ ( ¨βÎ) y7 s?4θ n= |¹ Ö⎯s3y™ öΝçλ°; 3 ª!$#uρ ìì‹Ïϑ y™ íΟŠ Î= tæ ∩⊇⊃⊂∪ (    

  )١٠٣سورة التوبة آية (                                                                                                  

فمن تزكية النفس أن اهللا سبحانه وتعاىل أمر رسوله اهللا صلى اهللا عليه وسلم روى أم ملا أطلقوا   
ما أمرت أن أخذ من أموالكم شيئا  :يارسول اهللا هذه أموالنا اليت خلفتنا فتصدق ا وطهرنا، فقال: قالوا

⎯è{ ô›"فنـزلت  ÏΒ öΝÏλ Î;≡uθøΒ r& Zπs% y‰|¹ öΝèδãÎdγsÜ è? "م إىل مثله  من الذنوب وقرئ .أوجب  املال املؤدى

ΝÍκ"تطهرهم من أطهره مبعىن طهره وطهرهم باجلزم جواباً لألمر  Ïj.t“ è?uρ $ pκÍ5 " م وترفعهم إىلتنمي حسنا

  )٢(." منازل املخلصني 
والتزكية املمدوحة اليت مدحها القرآن الكرمي وأثىن على صاحبها وبشره بالفوز والنجاة   قال اهللا   

ô‰s%) yxتعاىل  n= øùr& ⎯tΒ $ yγ8©.y— ∩®∪ ô‰s% uρ z>% s{ ⎯tΒ $ yγ9¢™ yŠ ∩⊇⊃∪                     () ١٠ -٩سورة الشمس آية (  

  )٣(. "والتدسيس إخفاء الشيء يف الشيء... فالتزكية عبارة عن تطهري أو عن اإلمناء"

“ (قال اهللا تعاىل  Ï% ©!$# ’ÎA÷σãƒ …ã& s!$ tΒ 4’ª1u” tItƒ ∩⊇∇∪ (                                           )١٨آية  سورة الليل (  

____________________________  
  .٢٧م ، صـ٢٠٠٤- هـ ١٤٢٤سلمان فهد العودة ، ولكن كونوا ربانيني ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ) ١(
   . ٤٢٠صـ، ١حـ ،مرجع سابق ،عبد اهللا عمر البيضاوي )٢(
 .١٩٤صـ،  ١٦الرازي فخر الدين ، مرجع سابق ، حـحممد ) ٣(



٦٢      
أي يطلب أن يكون عند اهللا زاكياً ، وال يطلب بذلك رياء وال مسعة بل يتصدق به مبتغياً به وجه اهللا "  

  )١( ."تعاىل  
وتزيد من تقوى املسلم هي ،املمدوحة اليت تطهر  القلب من الشرك وسائر الذنوب واملعاصي  والتزكية  

منحه اهللا تبارك وتعاىل وتوفيقه ،وكما أن تزكية النفس وتطهريها من سائر الذنوب واملعاصي واألخالق 
حة قال اهللا والكف على حمارمه من التزكية املمدو، وتنمية تقواها وزيادة طاعته عز وجل ،الرديئة 

Ÿω(تعاىل öθ s9uρ ã≅ ôÒ sù «!$# ö/ä3ø‹n= tæ …çµ çG uΗ ÷qu‘ uρ $ tΒ 4’s1y— Νä3ΖÏΒ ô⎯ÏiΒ >‰tnr& #Y‰t/r& £⎯Å3≈ s9uρ ©!$# ’ Éj1t“ ãƒ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 3 ª!$# uρ 

ìì‹Ïÿ xœ ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄⊇∪  )                                                                                ( ٢١سورة النور آية(  

فالتزكية املمدوحة هي اليت تنمي اخلري والتقوى يف النفوس،وهي طريق تؤدي إىل اجلنة اليت أرشد   

tΒ⎯ (القرآن الكرمي إليها قال تعاىل uρ ⎯Ïµ Ï?ù'tƒ $ YΨÏΒ ÷σãΒ ô‰s% Ÿ≅ÏΗ xå ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝçλm; àM≈ y_ u‘ ¤$! $# 4’n?ãè ø9$# ∩∠∈∪ 

àM≈̈Ζy_ 5βô‰tã “ ÌøgrB ⎯ÏΒ $ pκÉJ øt rB ã≈ pκ÷ΞF{$# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù 4 y7Ï9≡sŒuρ â™!#t“ y_ ⎯tΒ 4’ ª1t“ s? ∩∠∉∪ (  ) ٧٦-  ٧٥سورة طه (  

$!( قال اهللا تعاىل . وتزكية النفس املمدوحة طريق ملضاعفة احلسنات tΒ uρ ΟçF÷ s?# u™ ⎯ÏiΒ $ \/Íh‘ (#uθ ç/÷zÏj9 þ’ Îû 

Ä¨$ ¨Ζ9$#Α≡uθ øΒ r&   Ÿξ sù (#θ ç/ötƒ y‰ΨÏã («!$# !$ tΒ uρ ΟçF÷ s?# u™ ⎯ÏiΒ ;ο 4θ x.y— šχρ ß‰ƒ Ìè? tµ ô_ uρ «!$# y7Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθ àÏèôÒ ßϑø9$# 

  )٣٩سورة الروم آية ( )                                                                                 ∪®⊃∩

 : التزكية املذمومة )٢
وهذه ، هي التزكية اليت ى عنها الشارع وذمها وقبحها وقبح أهلها وعاب عليهم  تزكية نفوسهم    

يها مبا ليس فيها كما كان حيرص اليهود على هذا النوع من التزكية تكون مبدح اإلنسان نفسه والثناء عل
فهم أصحاب اجلنة لذلك ،التزكية ؛فقد كانوا يزكون أنفسهم  مدعني ليس هلم وال آلبائهم ذنوب 

  . بزعمهم

’ ?öΝs9r& ts(قال تعاىل  n< Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ ’.t“ ãƒ Νåκ|¦ àΡr& 4 È≅ t/ ª!$# ’ Éj1t“ ãƒ ⎯tΒ â™!$ t±o„ Ÿω uρ tβθßϑ n= ôàãƒ ¸ξ‹ ÏG sù ∩⊆®∪ öÝàΡ$# 

y#ø‹x. tβρ çtIøtƒ ’ n?tã «!$# z> É‹s3ø9$# ( 4’ s∀x.uρ ÿ⎯Ïµ Î/ $ Vϑ øO Î) $ ·Ζ Î7•Β ∩∈⊃∪                  () ٥٠- ٤٩سورة النساء آية(  

Ÿξ(وقال تعاىل  sù (#þθ ’.t“ è? öΝä3|¡àΡr& ( uθ èδ ÞΟn= ÷ær& Ç⎯yϑ Î/ #’ s+¨?$# ∩⊂⊄∪  (                               )٣٢آية  سورة النجم(  

ال يشهد لنفسه بالكمال والتقى فإن "وهلذا ى اهللا عن هذه التزكية وذمها ؛ إذا على اإلنسان أن  
  أي ال تنسبوها إىل الطهارة عن املعاصي وال -:وتكربت قال أبوحيان تضعيفة إذا مدحت واغتر النفس

______________________________  
  .٦٥، صـ٢٠حممد أمحد القرطيب ، اجلمع ألحكام القرآن ، مرجع سابق ،جـ)١( 



٦٣  
وقبل اخراجكم من بطون ، فقد علم اهللا منكم الزكي والتقي قبل اخراجكم من صلب آدم ،تثنوا عليها

uθ(أمهاتكم  èδ ÞΟn= ÷ær& Ç⎯yϑ Î/ #’ s+¨?$#  (ربه يف السر والعلن  أي هو اهللا تعاىل العامل مبن أخلص العمل ، واتقى

".)١(  

   -:لتزكية النفس أمهية الطبيعة اإلنسانية 
إن تناول  الطبيعة اإلنسانية من خالل القرآن الكرمي ؛ فهو املصدر اإلهلي الذي أنزله اهللا رب العاملني     

انه الذي خلق اإلنسان ، وهو الذي يعلم من أسراره ماال يعلمه اإلنسان نفسه عن نفسه ، اخلالق سبح
  . وتعاىل هو األعلم مبخلوقاته

Ÿω(قال اهللا تعاىل  r& ãΝn= ÷è tƒ ô⎯tΒ t,n= y{ uθ èδ uρ ß#‹ ÏÜ¯=9$# çÎ7sƒ ø:   ) ١٢سورة امللك  آية (     )                    ∪⊇⊆∩ #$

  فالقرآن الكرمي وضح الطبيعة اإلنسانية ، وركز االهتمام على إنسانية اإلنسان ال على حيوانيته ، لذا    
  : فاإلنسان  له طبيعة معينة وهي كالتايل

  : الفطرة اإلنسانية يف  اإلسالم   )١
اخللقة اليت يكون عليها كل موجود أول خلقته ، والطبيعة السليمة مل تشب " الفطرة يف اللغة هي  

%óΟÏ(قال اهللا تعاىل . بعيب  r'sù y7 yγ ô_ uρ È⎦⎪Ïe$# Ï9 4$ Z‹ÏΖym |NtôÜÏù «!$# © ÉL ©9$# tsÜsù }¨$ ¨Ζ9$# 4$ pκö n= tæ Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7s? È,ù= y⇐Ï9 

4«!$# š Ï9≡sŒ Ú⎥⎪ Ïe$! $# ÞΟÍhŠs)ø9$#  ∅ Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθ ßϑ n= ôètƒ ∩⊂⊃∪ (          ) ٣٠سورة الروم آية ( 

... استعداد إلصابة احلكم والتمييز بني احلق والباطل "_ : والفطرة السليمة يف اصطالح الفالسفة 
  )٢(."القول بأن األفكار واملبادئ جبلة موجودة يف النفس قبل التجربة والتلقني: والفطرة 

والفطرة هي اخللقة أو الطبيعة اليت األوىل لإلنسان قبل أن يتعرض للمؤثرات البيئية اخلارجية اليت تصيبه   
  .ها اإلسالم العيوب واالحنراف ، فإن علينا أن نتعرف على مالمح اخللقة  السوية أو الفطرة كما رمس

ما من مولود إال يولد على : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة رضي اهللا عنه قال أيب عن    
الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو ميجسانه، كما تنتج البهيمة يمة مجعاء، هل حتسون فيها من 

© #$!» NtôÜÏù| (تعاىلقال اهللا :مث يقول أبو هريرة رضي اهللا عنه). جدعاء ÉL ©9$# tsÜsù }¨$̈Ζ9$# 4$ pκö n= tæ Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7s? 

È,ù= y⇐Ï9 4«!$# ( .)٣(  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٧٧ـ، ص٣، جـ ١م، ط١٩٨١_هـ١٤٠٢حممد علي الصابوين ، صفوة التفاسري ، دار القرآن الكرمي ، بريوت )١(
 . ٧٢٠، صـ٢م ،جـ ١٩٨٥هـ ـ١٤٠٥املعجم الوسيط ، جممع اللغة العربية ، القاهرة ، ،مصطفى وآخرون  إبراهيم)٢(
  . ١١٨، صـ٢ن ،جـ .صحيح البخاري ، كتاب اجلنائز ، دار إحياء التراث ، بريوت، د،حممد إمساعيل البخاري )٣(



٦٤  
  معىن الفطرة  فقال القاضي أبو يعلى يف. وقد اختلف يف معىن الفطرة واملراد ا"

  وهو العهد الذي أخذه.هاهنا روايتان عن أمحد إحدامها اإلقرار مبعرفة اهللا تعاىل
 عليهم من أصالب آبائهم حىت مسح ظهر آدم فأخرج من ذريته إىل يوم القيامة

}øŒÎ)uρ x‹s(قال اهللا تعاىل. أمثال الذر  r& y7•/ u‘ .⎯ ÏΒ û© Í_t/ tΠyŠ# u™ ⎯ ÏΒ óΟÏδÍ‘θßγàß öΝåκtJ −ƒÍh‘ èŒ  

           öΝèδ y‰pκô−r& uρ             #’ n? tã öΝÍκÅ¦àΡr& àMó¡s9 r& öΝä3 În/ tÎ/ ( (#θä9$s% 4’ n? t/ ¡ !$ tΡô‰Îγ x© ¡ χ r& (#θä9θ à)s? Πöθtƒ  

                       t Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζ à2 ô⎯ tã # x‹≈ yδ t⎦,Î#Ï≈ xî ∩⊇∠⊄∪ (      ) ١٧٢سورة األعراف آية(  

  فليس أحد إال وهو يقر بأن له  صانعاً ومدبراً ،وإن مساه بغري امسه قال اهللا تعاىل                  

                 )⎦ È⌡s9uρ Οßγ tFø9r'y™ ô⎯̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ £⎯ä9θ à)u‹s9 £⎯ßγ s)n= yz â“ƒ Í“ yè ø9$#   

ÞΟŠ Î= yè ø9$# ∩®∪                                         ()٩آية  سورة الزخرف(             
  وليس الفطرة هنا اإلسالم لوجهني: قال.فكل مولود يولد على ذلك اإلقرار األول

$tÏÛ( ومنه قوله تعاىل.لقةـتداء اخلـطرة ابـحدمها أن معىن الفأ                      sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ç  

               Úö‘ F{$#uρ    |MΡr& ⎯Çc’ Í< uρ ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$#uρ ( © Í_ ©ùuθ s? $ Vϑ Î=ó¡ãΒ     (  
             )١٠١آية  سورة يوسف(                                                                   

   هي اليت وقعت    كوجب أن تكون تلأي مبتدئها، وإذا كانت الفطرة هي االبتداء                   
  ل اخلليقة،وجرت يف فطرة املعقول وهو ، استخراجهم ذرية ، ألن تلك حالة ألو                    

  الفطرة األوىل اليت فطر الناس عليها ، فقال:ويف رواية امليموين ،فقال ... ابتدائهم                   
  وأراد أحـمد بالدين املعرفة اليت : نعم،قال القاضي : قال. ة الدين امليموين الفطر                  

  والرواية الثانية الفطرة هنا ابتداء خلقه يف بـطن أمه ، ألن محله : قال . ذكرناها                    
  )١(." على العهد الذي أخذه عليهم ، وهو اإلقرار مبعرفته محل للفطرة على اإلسالم                   

ومن خالل تعريف الفطرة وما جاء يف أقوال السلف الصاحل ، إذ هي املعرفة اليت أخذ العهد عليها من   
الفطرة اإلنسانية مؤمنة ، واإلميان حاجة فطرية ، وحاجة عقلية ال "بين آدم باإلقرار على نفسه فكانت 

  )٢(." مفطور عليها يستغين اإلنسان عنها ، وهذه احلاجة مركوزة يف كينونة اإلنسان وهو 
فالفطرة اإلنسانية حباجة إىل معرفة اخلالق الذي خلقها ، الذي عرف ضعفها وقدرا ،وعرف أحواهلا     

" حىت تلتجئ إليه ، فاإلنسان يواجه أحواالً يف احلياة ، فيحتاج إىل قوة أكرب من قوة اإلنسان  لذا 
ية هذا اإلله  بدافع ذايت فيها يف املواقف اليت ز كياا فالفطرة ال حتتاج إىل جمرد إله بل حتتاج إىل وحدان
_________________________   

 . ٥٥٩ت  ، صـ.شفاء العليل ، دار التراث  ، القاهرة ، د،حممد بن أيب بكر بن قيم )١(
  . ٣٦٤م   ، صـ١٩٩٧ -هـ ١٤٠٧مقومات التصور اإلسالمي  ، دار الشروق ، القاهرة ، ،سيد قطب ) ٢(



٦٥  
مواقف  ، وتنفض عنها الـركام ، وتـردها إىل االستقامة سواء يف ذلك مواقف الشدة واحلاجة ، أو

   )١(." التدبر هلذا الكون وموافقاته،وعالمات االستفهام امللحة على الفطرة فيه 

uθ(لذلك قال اهللا تعاىل  èδ “ Ï% ©!$# ö/ä.çÉi|¡ç„ ’ Îû Îhy9 ø9$# Ìós t7ø9$#uρ ( #© ¨L ym #sŒÎ) óΟçFΖä. † Îû Å7 ù=àø9$# t⎦ ø⎪ ty_ uρ ΝÍκÍ5 8xƒ ÌÎ/ 

7π t6 ÍhŠsÛ (#θ ãm Ìsùuρ $ pκÍ5 $ pκøEu™!% y` ìxƒÍ‘ ×#Ï¹$ tã ãΝèδ u™!% y ùρ ßl öθ yϑø9$# ⎯ÏΒ Èe≅ ä. 5β%s3tΒ (#þθ ‘Ζsßuρ öΝåκ̈Ξr& xÝ‹Ïm é& óΟÎγ Î/   (#âθ tã yŠ 

©!$# t⎦⎫ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! $# ÷⎦ È⌡s9 $ uΖoKø‹pgΥr& ô⎯ÏΒ ⎯Íν É‹≈ yδ ⎥ sðθ ä3uΖs9 z⎯ÏΒ t⎦⎪ ÌÅ3≈   )٢٣-٢٢آية  سورة يونس(  ) ∪⊅⊅∩ ¤±9$#

ممحضني له العبادة يف دعائهم أي دعوه ، ومل يدعو معه أصنامهم ، وليس املراد " خملصني له الدين أي  
  أم أقلعوا عن اإلشراك يف مجيع أحواهلم ، بل تلك حالتهم عند الشدائد، وهذا إقامة حجة عليهم بعض

 ، فهذا دليل فطري على اإلميان يف الطبيعـة اإلنسانيـة ،وأما الكفر فأمر عارض يغطي )٢(."أحواهلم
الفطرة املؤمنة والكافر يرتع إليها الكافر يف الشدائد ، وبعد اجنالء الشدائد اليت تظهر طهارة الفطرة يعود 

ية هللا ،وهي حاجة ملحة الكافر إىل دنيا الكفر والعصيان ،ومن خالل هذه الفطرة السليمة تكون العبود
  )٣(. " االتصال باهللا، ويتعبد إليه راغباً يف حمبته ساعياً إىل رضاه" تليب احلاجة الفطرية ،وهي الرغبة يف 

  باالعتراف بطهارة الطاقات البشرية يف" ومن خالل التصور اإلسالمي لكي يليب حـاجة الفطرة قام   
ه ، فال تكبت طاقة واحدة فطرية باسم أا جنسة أ و قذرة ،ذاا ، وإعطاؤها اال الذي تتحرك في     

  )٤(. " وخباصة طاقة اإلنسان
تتطلب ديناً ييسر وال يعسر يف عبادة اهللا لتواكب كل فئة النفوس والطبائع " والفطرة اإلنسانية    

اب ، وتذوق والقدرات ، وتواكب خمتلف املواقف اليت يتعرض هلا اإلنسان ، ويكون قادراً  على استيع
مجيع شؤون احلياة حـىت املتـع واملتاع واللذات اخلاصة إذا صاحبها ذكر اهللا بشرط أن تكون حالالً 

  )٥(. " طيباً 
لذلك شرع اهللا اإلسالم موافقاً للفطرة اإلنسانية على طبيعتها اليت خلقها اهللا، وبذلك كان اإلسالم هو   

 كيها من لوثة الشرك ، وجيعلها طائعة ، مزكاة من دون أيالدين الذي حتتاجه النفس اإلنسانية حىت يز
  .لوثة ال حتقق السعادة الفعلية 

  فالفطرة اإلنسانية تتمثل يف طهارة املسلم ظـاهراً وباطـناً، فأما طهارة الباطن فهي متعلقة بالقلب   
_________________________   

.٣٦٤صـ املرجع السابق، )١(  
.١٣٨، صـ٦م، جـ١٩٨٤ - ـه١٤٠٤لنشر، تونس، تفسري التحرير والتنوير، الدار التونسية ل حممد الطاهر عاشور، )٢(  
   .  ٥٢م،  صـ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣حممد قطب، دراسات يف النفس اإلنسانية، دار الشروق، القاهرة، ) ٣(
. ٣٦٤صـ م،١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧التصور اإلسالمي، دار الشروق، القاهرة،  تمقوما، سيد قطب )٤(  
 .١١م، صـ١٩٨٥ -  ـه١٤٠٥املادية اإلسالمية و أبعادها، دار املعارف، القاهرة، ، بد املنعم خالفع )٥(



٦٦  
وتعين تطهري النفس اإلنسانية من الشرك ، وتتطلب اإلخالص يف العبادة ، والقيام باألعمال الصاحلة ، 

ما كان متعلقاً جبمال املظهر  واألفعال اخلرية ، وأما الطهارة الظاهرة فهي الفطرة العملية اليت تشمل كل
عند اإلنسان املسلم ، وحسن مسته ، ملا يف ذلك من مالئمة للفطرة السوية اليت خلق اهللا اإلنسان عليها ، 

  .والتزم دي النبوة املبارك
إن اهلدي الصاحل : "أن نيب اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال :رضي اهللا عنهما قال عبد اللّه بن عباسعن     

  )١( ." والسمت الصاحل واالقتصاد جزٌء من مخسة وعشرين جزءاً من النبوة
 واالقتصادالسمت احلسن والتؤدة ": أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -: عن عبد اهللا بن سرجس املزين

  )٢( .يف الباب عن ابن عباس هذا حديثٌ حسن غريبو. "ن أربعة وعشرين جزأ من النبوةجزٌء م
قال "عن كيفية السمت الصاحل واالقتصاد يف األمور   له تربية للمتعلم وتزكية نييف احلديثكما أن     

ود ومذموم كالتوسط بني اجلور ـبني حمم التوربشيت االقتصاد على ضربني أحدمها ما كان متوسطاً
اىل ومنهم مقتصد وهذا حممود ومذموم بالنسبة والثاين متوسط بني طريف املراد بقوله تع والعدل وهذا

والتفريط كاجلود فإنه متوسط بني اإلسراف والبخل وكالشجاعة فإا متوسطة بني التهور  اإلفراط
والسمت يكون يف حسن اهليئة واملنظر من جـهة اخلري والـدين ... واجلنب وهذا هو املراد يف احلديث

  )٣( ." جلمال والزينة ال مـن جهة ا
من أربعة وعشرين (أي كلها أو كل  منها ) جزء(االقتصاد احملمود على اإلطالق "  ومن احلديثني فإن  

السمت احلسن جزء من مخسة وسبعني " ويؤيد األخري ما رواه الضياء املقدسي عن أنس مرفوعاً ) جزءاً
وينصره حديث ابن عباس عند مع زيادة أن املراد بالعدد املذكور التكثري ال التحديد ، " جزءاً من النبوة

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أن اهلدي الصاحل والسمت الصاحل جزء من مخسة وعشرين : أيب داود 
) من النبوة ( جزءاً من النبوة ،على أنه ميكن االختالف حبسب الكمية والكيفية احلاصلة يف املتصف به 

       )٤( ."أي من أجزائها 
وأخالق أهل النبوة؛ لذا فالرسول صلى اهللا عليه وسلم هو قدوتنا اليت ، مشائل فهذه اخلصال من    

  نقتدي ا يف كل زمان ومكان، وهو صاحب الفطرة السوية الذي اصطفاه ربه جلّ وعال، وجعله أسوة 
 _________________________  
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،بريوت، باب الوقار، داود ، كتاب األدبأبو داود ،سنن أيب  سليمان األشعث السجستاين) ١( 

  .٩٠، صـ ٣، حديث حسن ، األلباين ، جـ٢٦٤، صـ٤م ، جـ ١٩٩٤  -هـ ١٤١٤
  .٢٠١٠،حديث رقم ٣٢٢ -٣٢١،صـ٤حممد عيسى الترمذي،مرجع سابق،كتاب الرب والصلة،باب ما جاء يف التأين والعجلة،جـ)٢(
  .٥٢٦، صـ١٠، جـ  مرجع سابق اري ، باب اهلدي الصاحل ، أمحد علي العسقالين  ،فتح الب)٣(
هـ١٤٢٢حممد عبد الرمحن املباركفوري ، حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ، كتاب الرب والصلة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،،) ٤(  

د امللك بن دهيش، مكتبة النهضة حممد عبد الـواحد املقدسي ، األحاديث املختارة ، حتقيق عب. ١٢٧، صـ٦م،   جـ٢٠٠١ـ        
.  ٢٢٠٩، حديث رقم ١٩٤، صـ٦م ، جـ ١٩٩١هـ ـ ١٤١٣احلديثة ، مكة املكرمة ،      



٦٧ 

ô‰s)©9 tβ%x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθ(قال اهللا تعاىل .حسنة ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym ⎯yϑ Ïj9 tβ% x. (#θ ã_ ötƒ ©!$# tΠöθ u‹ø9$#uρ tÅz Fψ$# tx.sŒuρ 

©!$# #ZÏVx.   ∩⊄⊇∪(                                                                    )٢١آية  سورة األحزاب(  

’ #$!ô‰s)s9 £⎯tΒ ª(قال اهللا تعاىل . لذا بعثه اهللا ألمته معلماً ومزكياً هلم وهادياً هلم إىل الصراط املستقيم   n?tã 

t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# øŒÎ) y]yè t/ öΝÍκ Ïù Zωθ ß™ u‘ ô⎯ÏiΒ ôΜÎγ Å¡àΡr& (#θ è=÷G tƒ öΝÍκö n= tæ ⎯Ïµ ÏG≈tƒ#u™ öΝÍκ Åe2 t“ ãƒ uρ ãΝßγ ßϑ Ïk= yèãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9 $# 

sπ yϑ ò6Ït ø: $#uρ β Î)uρ (#θçΡ% x. ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% ’Å∀ s9 9≅≈n= |Ê A⎦⎫Î7•Β ∩⊇∉⊆∪                           ()١٦٤آية  سورة آل عمران(  

y7(قال اهللا تعاىل . عليه وسلم كقدوة حسنة يف خلقه نبيه حممداً صلى اهللا ولقد امتدح اهللا سبحانه  ¯ΡÎ)uρ 

4’ n?yè s9 @,è= äz 5ΟŠ Ïàtã ∩⊆∪                                                                   ()٤آية  سورة القلم(  

فالرسول صلى اهللا عليه وسلم جسد يف واقعه صورة صاحب الفطرة السوية والشخصية الفذة   
  .  املتكاملة املتوازنة

  :اإلنسان خليفة اهللا يف األرض - ٢
سبحانه وتعاىل وجعله خليفة يف األرض يقوم بتعمريها ، ومحله أمانة الرسالة ، ويقوم مبا لقد كرم اهللا   

يف الكون ، وزوده بالعلم الذي له فيه الصالح واخلري واحلق إن التزم بالشريعة  أمره اهللا ، وسخر له ما
فاإلنسان خليفة يف األرض ، وهي خصوصية خصه اهللا ا . اليت أنزهلا سبحانه وتعاىل ، ومحله التكليف 

$ ô‰s)s9(قال اهللا تعاىل . ؛ لذا خلقه يف أحسن تقومي  uΖø)n= y{ z⎯≈ |¡Σ M}$# þ’ Îû Ç⎯|¡ôm r& 5Οƒ Èθ ø)s? ∩⊆∪                                  (

  )٤آية  سورة التني(                                                                                          
  : وجعل له من الصفات اليت يتصف ا، واليت ميزته عن غريه من املخلوقات يف األرض فكان منها   

  : التعلم والتعليم ) أ    
  خلق اهللا اإلنسان وجعـل له قـدرات، وإمكانيات عقلية حىت يستطيع أن يدرك ما تقع عليه حواسه  

  .توحي له ا من خالل حواسه  واليت تغذي حياته الباطنية باملعاين اردة ، واليت 
يتمتع بالقدرة على إعطاء هذه املدركات ما توحي به هذه املصطلحات اللغوية اليت "واإلنسان    

يستطيع أن يعرب عنها بالبيان ، والقراءة، والكتابة ، فيستطيع أن يدون معلوماته وخرباته له ولآلخرين ، 
  يف مسريا العلمية والعملية فيصل اإلنسان ا إىل مزيد من وأن تبادل املعلومات واخلربات يثري احلياة 

  
  



٦٨  
  )١(."  الرقي 

واإلنسان من رقيه العلمي والعملي تتزكى نفسه ، ويصبح هذا اخلليفة مزكى النفس مبا يقوم به من   
ة هي أعمال صاحلة ترفعه إىل منازل الصاحلني املصلحني ؛ لذا أكرمه اهللا سبحانه وتعاىل بقدرات عقلي

حمور خالفة اإلنسان ، من خالل هذه القدرات يتحمل اإلنسان التكاليف وأداء األمانة ، ومن خالل 
اإلدراك والفهم والتمييز بني الطيب واخلبيث ، وبذلك يتميز عن سائر املخلوقات بأنه الكائن املهيأ 

لتكرمي  وجب على اإلنسان للتفكري والتعليم والتعلم ، وحتمل املسؤولية واألمانة  ، ومن خالل هذا ا
  .تزكية نفسه حىت ينال الدرجات العلى من اجلنة 

  : خلق اهللا اإلنسان يف أحسن تقومي )  ب  

È⎦⎫ÏnG9$#uρ ÈβθçG(قال اهللا تعاىل .واإلنسان خلقه اهللا يف أحسن تقومي     ÷ƒ ¨“9$#uρ ∩⊇∪ Í‘θ èÛuρ t⎦⎫ÏΖ Å™ ∩⊄∪ #x‹≈ yδ uρ 

Ï$ s#t7ø9$# Â⎥⎫ÏΒ F{$# ∩⊂∪ ô‰s)s9 $ uΖø)n= y{ z⎯≈ |¡Σ M}$# þ’ Îû Ç⎯|¡ôm r& 5Οƒ Èθ ø)s? ∩⊆∪ ¢ΟèO çµ≈ tΡ÷ŠyŠu‘ Ÿ≅ xó™ r& t⎦,Î#Ï≈ y™ ∩∈∪ω Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= ÏΗ xåuρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# óΟßγ n= sù íô_ r& çöxî 5βθ ãΨøÿ xΕ ∩∉∪ $ yϑ sù y7ç/Éj‹s3ãƒ ß‰÷è t/ È⎦⎪ Ïe$! $$ Î/ ∩∠∪ }§øŠs9 r& ª!$# È/s3ôm r'Î/ 

t⎦⎫ÉΚ Å3≈ pt ø:  )٨-١آية  سورة التني(                                                                       ) ∪∇∩ #$

أحدمها أنه تعاىل خلق كل ذي روح مكباً على وجهه إال اإلنسان خلقة مديد " فاحلسن له وجوه     
  )٢(. " يف أكمل عقل وفهم وأدب وعلم بيان: القامة يتناول مأكوله بيده ، وقال األصم 

⎪⎦t(ولقد مدح اهللا  Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= ÏΗxå uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$#   " (أي صاروا باإلميـان إىل الفطـرة اليت فطر اهللا  

   )٣(. " عليها فرجعوا أصلهم إىل أحسن تقومي
تتجلى قيمة اإلميان يف حياة اإلنسان أنه املرتقي الذي تصل فيه الفطرة القومية إىل غاية كماهلا "وبذلك    

ا مواقع خطاها املرتقي الصاعد إىل ، إنه احلبل املمدود بني الفطرة وبارئها ، إنه النور الذي يكشف هل
  )٤(. "حياة اخلالدين

حالة يأمتر فيها بغريه وحالة : قـوة العلم ، وقـوة العمل ، وله حالتان : و ملا كان اإلنسان له قوتان " 
  يأمر فيها غريه ، استثىن اهللا سبحـانه وتعـاىل من كمل قـوته العلمية باإلميان ، وقوته العملية بالعمل 

_________________________   
  .٢٦ـ٢٥م، صـ١٩٧٩ ـهـ ١٣٩٩يف القرآن الكرمي، دار الفكر العريب، القاهرة،  نعبد الكرمي اخلطيب، اإلنسا) ١(
  .١٢،صـ ٣٢م ،جـ٢٠٠٢ ـهـ ١٤٢٣،  مرجع سابقحممد الرازي فخر الدين ،تفسري الفخر الرازي  ، ) ٢(
  .٤٢٨، صـ٣٠سابق، جـ عحممد الطاهر عاشور، مرج) ٣(
  .٣٩٦٤، صـ٦سابق، جـ عسيد قطب، مرج) ٤(
  
  



٦٩ 
و اتني القوتني العلمية والعملية يتزكى اإلنسان ، ويصبح زكياً بتوفيق اهللا سبحانه وتعاىل ونعمة      
  . منه
وال جمال بعد ذلك كله إىل القول بأن الطبيعة اإلنسانية شريرة بل هي طبيعة ركبت أفضل تركيب   

“(قال اهللا تعاىل . Ï% ©!$# y7 s)n= yz y71§θ |¡sù y7 s9y‰yè sù ∩∠∪ þ’Îû Äd“ r& ;ο u‘θ ß¹ $ ¨Β u™!$ x© š t7©.u‘ ∩∇∪ (  

  )٨-٧آية  سورة االنفطار(                                                                                    
ويؤكد القرآن هذه الصورة اجلميلة للطبيعة اإلنسانية ، والتكوين املتكامل لإلنسان الذي يؤهله للقيام "  

  )٢(."باخلالفة يف األرض

=t,n(قال اهللا تعاىل   y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ Èd,pt ø: $$ Î/ ö/ä.u‘ §θ |¹ uρ z⎯|¡ôm r'sù ö/ä.u‘ uθ ß¹ ( Ïµ ø‹s9Î)uρ çÅÁ yϑ ø9$# ∩⊂∪  (  

  )٣آية  سورة التغابن(                                                                                        

   :القدرة على التفكري) ج
 ، كالتفكري ارد الذي يتعلقلقيام بالعمليات العقلية العلياابإن اهللا سبحانه وتعاىل أكرم اإلنسان       

بأمور معنوية جمردة ، والتأمل والتدبر يف ظواهر الكون والتخيل والنظر العلمي بقصد الكشف عن 
احلقيقة يف موضوعية وجترد من اهلوى واملؤثرات الذاتية ،وذلك لتدبر وقبول احلقائق عن بصرية وإرادة 

وله وبالتايل معرفة قتناع وملعرفة الكثري عن نفسه وعن العامل من حعن حجة واوقصد واقتناع وللوقوف 
  .ربه

þ’Îûuρ ö/ä3Å¡àΡr& 4 Ÿξ(قال اهللا تعاىل .خلقه ن له رباًأفمن خالل النظر والتفكري يف خلق اإلنسان يعرف ب   sùr& 

tβρ çÅÇö7è? ∩⊄⊇∪                                                                    (  ) ٢١سورة الذاريات آية(  

  اإلنسان ومراحله يف اخللق يتفكر اإلنسان ويعرف قدرة ربه فيكون مبعرفته ربه عبداًمن خالل خلق    
  .طائعاً خملصاً عمله هللا سبحانه وتعاىل  
حتقق تزكية القدرات العقلية من خالل أمور ثالثة األول " والقدرة على التفكري تؤدي باإلنسان إىل   

  .ري والثالث تزكية أساليب التفكريتزكية مسار الفكر ، والثاين تزكية أشكال التفك
  واإلنسان حيقق تزكية مسار الفكر من خالل تنمية القدرات العقلية على التوجه لألهداف اليت خلقت

  )٣(."من أجلها وهي تدبر شؤون اإلنسان وتنظيم عالقاته باخلالق والكون واإلنسان واحلياة واآلخرة
_________________________   

  .٢١، صـ٥م، جـ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١تربوية، دار طيبة، الرياض،  تناصر اجلليل، وقفاعبد العزيز ) ١(
  .٢٩سابق، صـ ععبد الفتاح جالل، مرج) ٢(
  .١٣٢ماجد عرسان الكيالين،مرجع سابق،ص)٣(



٧٠  
  .إذاً فالتفكري ضرورة إنسانية ال غىن لإلنسان عنه منذ بداية خلقه إىل أن يقضى اهللا أمره وينتهي الوجود 

والتفكري وسيلة اإلنسان ليواجه املشكالت اليت جتاه يف حميط بيئته الطبيعية واالجتماعية،  وبالتفكري   
يستطيع اإلنسان أن ينظم عالقة باإلنسان والكون واحلياة واآلخرة حىت يزكي نفسه بعونه تعاىل، 

ض القرآن الكرمي على التفكري فيتعامل على ضوء هذه العالقة لتحقيق العبودية هللا سبحانه وتعاىل ولقد ح
فأمر اهللا سبحانه وتعاىل بالتفكر يف خلق اإلنسان ويف خلق السموات واألرض وخلق كل ما تظله أو 

  ...حتمله السموات واألرض 

öΝs9uρ( قال اهللا تعاىل    r& (#ρ ã©3xtG tƒ þ’Îû 3ΝÍκÅ¦ àΡr& $ ¨Β t,n= y{ ª!$# ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ !$ yϑ åκs]øŠt/ ω Î) Èd,ys ø9$$ Î/ 

9≅ y_ r&uρ 3‘wΚ |¡•Β ¨β Î)uρ #ZÏVx. z⎯ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# Ç› !$ s)Î= Î/ öΝÎγ În/u‘ tβρãÏ≈ s3s9 ∩∇∪)                      ( ٨سورة الروم آية(  

ولقد أكرم اهللا اإلنسان مبا يساعده على التفكر فجعل له السـمع والبصر واحلـواس والعـقل    
  _:خلق اهللا لذا ينقسم التفكري إىل قسمني كبريينيتفكر يف  والفؤاد

ـ تفكري ممدوح وحيبه اهللا عز وجل ويأمر به وحيث عليه وهو ما ندب إليه القرآن الكرمي :األول "
  وختمه

  .وهي اـاالت اليت تـؤدي إىل حمبة اهللا عـز وجـل)لعلكم تعقلون) (أفال تعقلون(بقوله تعاىل 
 اهللا وينهي عنه وهو التفكري يف ااالت اليت مل يعط اإلنسان القدرة علىتفكري مذموم يسخطه _:الثاين

واخلواطر الرديئة والوساوس الشيطانية واألماين الباطلة اليت .... التفكري فيها وإدراكها كاألمور الغيبية 
  )١(."ال تثمر  إال األمراض القلبية والشكوك والشبهات

  -:التسخري) د
وظيفته  إن اهللا أكرم اإلنسان وسخر له اهللا سبحانه وتعاىل ما يف السماء واألرض لكي يتمكن من أداء 

كخليفة هللا يف األرض ومن حيث إن اإلنسان يكون من عنـاصر األرض ، فإنه األجـدر واألقدر على 
  .التعامل معها ألنه خملوقاً منها

وهي مما سخر لإلنسان لالستفادة " تتكون من عناصرها ،وأما املخلوقات اليت خلقها اهللا من األرض ف  
منها وهو القادر على التعامل معها مجيعاً لتفوقـه عليها مبا منحه اهللا من قدرات عقلية ونفسية مل تكن 

   )٢(. "كغريه من املخلوقات
  ـــــــــــــــــــــــ

  .٤٦ـص، م٢٠٠٥ ـ هـ١٤٢٦عبد العزيز ناصر اجلليل، أفال تتفكرون، دار طيبة، الرياض ) ١(
      ،م١٩٨٣ ـ هـ١٤٠٣بريوت،  ،الراغب أبو القاسم احلسني األصفهاين ، تفصيل النشأتني وحتصيل السعادتني ، دار مكتبة احلياة) ٢(

  .٦٣ـ٦٢ـص     
  



٧١  

“ #$!ª(قال اهللا تعاىل     Ï% ©!$# t¤‚ y™ â/ä3s9 tós t7ø9$# y“ Ìôf tG Ï9 à7 ù=àø9$# Ïµ‹ Ïù ⎯Íν ÌøΒ r'Î/ (#θ äótG ö; tG Ï9uρ ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù ö/ä3¯= yè s9uρ 

tβρ ãä3ô±s? ∩⊇⊄∪ t¤‚ y™ uρ /ä3s9 $ ¨Β ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ Yè‹ÏΗsd çµ ÷ΖÏiΒ 4 ¨β Î) ’Îû š Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 

šχρ ã©3xtG tƒ ∩⊇⊂∪(                                                               )١٣ -١٢سورة اجلاثية آية (  

“(تعاىلوقال     Ï% ©!$#uρ t,n= y{ yl≡uρ ø— F{$# $ yγ ¯= ä. Ÿ≅ yè y_ uρ /ä3s9 z⎯ÏiΒ Å7 ù=àø9$# ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$#uρ $ tΒ tβθç6 x.ös? ∩⊇⊄∪ (#…âθ tG ó¡tFÏ9 4’ n?tã 

⎯Íν Í‘θ ßγ àß ¢ΟèO (#ρ ãä.õ‹s? sπ yϑ ÷è ÏΡ öΝä3În/u‘ #sŒÎ) ÷Λä⎢ ÷ƒ uθ tG ó™ $# Ïµ ø‹n= tã (#θ ä9θ à)s?uρ z⎯≈ ys ö6 ß™ “ Ï% ©!$# t¤‚ y™ $ oΨs9 #x‹≈ yδ $ tΒ uρ $̈Ζà2 

…çµ s9 t⎦⎫ÏΡÌø)ãΒ ∩⊇⊂∪                                                            ) ١٣_ ١٢سورة الزخرف آية(  

حيثُ من  وتصاريفهاإا داللة على الوحـدانية ، إىل التذكري مبا سخر اهللا للناس من املخـلوقات "    
 واألرضري البحر، وتسخري ما يف السموات من تسخ...درها منافع للناس تقتضي أن يشكروا مقكانت 

دالئل  على تفـرد اهللا باإلهلية فهي وإن كانت منناً حيق أن يشكرها الناس فإا أيضاً دالئل إذا تفكر  
الفكر هو منبع اإلميان وأوثر التفكر يف آخر صفات املستدلني باآليات ألن ... فيها املنعم عليهم اهتدوا 

)١(. "واإليقان والعلم   

لذا على اإلنسان بعد أن سخر اهللا له كل ما يف الكون أن يكون عبداً شكوراً مؤمناً باهللا واليوم    
اآلخر ، فيحقق معىن العبودية احلقة هللا سبحانه وتعاىل ومن خالل هذه العبودية يتزكى بإذن اهللا إذا 

ه رضاء اهللا وحمبته فيعبده حق عبادته ، فاإلميان باهللا واليوم اآلخر وعبادة اهللا أصبح عبداً شاكراً هللا مه
   .رب العاملني بأنواع العبادات اليت أمر ا حىت تزكي النفـس اإلنسانية 

  :لتربية النفس با تزكيةعالقة 
  _: إن تزكية النفس هلا عالقة بالتربية وسيتضح ذلك من خالل ما يلي 

  -:مفهوم التربية 
 أي مالكه ومستحقه وقيل صاحبه ،..التربية مشتقـة من رب وهو اهللا عز وجل هو رب كل شيء     

ß‰ôϑ"(ويقال فالن رب البيت ورب الدابة وهن رباب احلجال أي صاحباا قال اهللا تعاىل  ys ø9$# ¬! Ä_> u‘ 

š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩⊄∪       (                                                                         ) ٢٠سورة الفاحتة آية(  

   والرب يطلق يف اللغة على امللك والسيد واملدبر ، واملريب والقيم... وكل من ملك شيئاً فهو ربه "  

  .كما يريب الرجل ولده أي حتفظها وتراعيها وتربيها) لك نعمه ترا( ويف احلديث ... واملنعم 
  ــــــــــــــــــــــ

  .٣٣٨-٣٣٧ـص ،٢٥، مرجع سابق، جـ حممد الطاهر عاشور)٢(



٧٢  
واملطر رب النبات والثري وينميه واملرب األرض اليت ال ... رب املطر أي جيمعه وينميه: والسحاب 

   )١(. " من األرضيني اليت كثر نبتها ونأمتها بوقيل املربا... ا ثرى  يزال
  ._ :وذلك نستخلص أن التربية مبعناها اللغوي تلخصت يف عدة دالالت

 .االعتناء والرعاية والتغذية واإلصالح والتحسني)٢.      الزيادة والنماء والعلو والتطوير)١
 .التنمية) ٤.      السيادة والسياسة والتدبري وامللك)٣

  _:ما يليالباحث  خالل تعريف التربية والتزكية لغة وجدومن    
 يشتركان  يف الزيادة والنماء )١
 يشتركان  يف اإلصالح والصالح  )٢

 _:وخيتلفان فيما يلي 
 .التثمري حيث التزكية تثمري وتربية ذاتية وتستمر على مدى احلياة) ١
  .ان من أعمال وزيادة يف ذلكالصفوة وهي أن التزكية تكون بالقيام بأحسن ما عند اإلنس)٢

  : ومن هذا املنطلق فان مفهوم التربية ميكن حتديده كاأليت 
هي إعداد املسلم إعداداً كامالً من مجيع النواحي يف مراحل منوه للحياة الدنيا واآلخرة يف ضوء     

   )٢(."املبادئ والقيم وطرق التربية اليت جاء ا اإلسالم
  _:ربية والتزكية للنفس نستطيع إجيادها من خالل ما يليوإلجياد العالقة بني الت 

معقدة  البشري وهي ليست عملية سهلة أو بسيطة ولكنها عالتربية تعترب عملية حياتية يف اتم)"١   
،كما أا جيب أن تتم ومركبة وهي ليست مسؤولية جهة معينة يف اتمع ولكنها مسؤولية اتمع كله 

  )٣( ."يث عدم النضج والطواعية ومن مث سهولة إمتامها كما حدث وحيدثيف مرحلة الطفولة ح

$tΑ(كما جاء يف قوله تعاىل  s% óΟs9r& y7 În/tçΡ $ uΖŠ Ïù #Y‰‹Ï9uρ |M ÷WÎ6 s9uρ $ uΖŠ Ïù ô⎯ÏΒ x8ÌçΗ éå t⎦⎫ÏΖÅ™ ∩⊇∇∪  

  )١٨سورة الشعراء آية (                                                                                     

ãΝà6ç6( وكما جاء يف قوله تعاىل    Í×¯≈ t/u‘ uρ © ÉL≈©9$# ’Îû Νà2 Í‘θ àf ãm ⎯ÏiΒ ãΝä3Í← !$ |¡ÎpΣ © ÉL≈ ©9$# ΟçFù= yz yŠ £⎯Îγ Î/ βÎ* sù öΝ©9  

(#θ çΡθ ä3s? ΟçFù= yz yŠ  ∅ Îγ Î/ Ÿξ sù yy$ oΨã_ öΝà6ø‹n= tæ ã≅ Í×¯≈ n= ym uρ ãΝà6Í← !$ oΨö/r& t⎦⎪ É‹©9$# ô⎯ÏΒ öΝà6Î7≈ n=ô¹ r& β r&uρ (#θ ãèyϑ ôf s?š  

__________________________  
  . ٩٧-٩٥ـص ٥بن منظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ، جـحممد مكرم )١(
 . ٢٠م، صـ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩مقداد ياجلن ، أهداف التربية اإلسالمية ، دار اهلدى للنشر والتوزيع ، الرياض ، ) ٢(
اتمعية األخرى، ندوة مدرسة املستقبل  تمتوازن بني ثقافة جمتمعه واالحتكاك باملثقفا سامل حسن هيكل ، تربية وتنشئة الفرد يف إطار)٣(

  .٢ـم، ص٢٠٠٢ـهـ ١٤٢٣جامعة امللك سعود ، _ ، كلية التربية 
  



٧٣  

È⎦ ÷⎫tG ÷z W{$#⎥ ÷⎫t/ ω Î) $ tΒ ô‰s% y#n= y™ 3 χ Î) ©!$# tβ% x. #Y‘θ àxî $ VϑŠ Ïm   )  ٢٣سورة النساء آية )                ( ∪⊃⊅∩ ‘§

%è≅ ( وكما جاء يف قوله تعاىل  uρ Éb>§‘ $ yϑ ßγ ÷Η xqö‘ $# $ yϑ x. ’ÎΤ$ u‹−/u‘ #ZÉó   ) ٢٤سورة اإلسراء آية ()            ∪⊇⊅∩ ¹|

التربية يف هذه املرحلة مسؤولية األسرة حيث يقدم للوالدين "وتشري الكلمة يف اآليات التالية إىل أن 
يف اآليات باإلعداد "التربية"وهكذا يرتبط مصطلح... برعاية الطفل والعطف عليه وهو صغري حمتاج 

  )١(."والرعاية يف مرحلة الطفولة يف البيت
تقوم التربية اإلسالمية على أساس أن العبادة الصحيحة هللا هي وسيلة تزكية للنفس اإلنسانية اليت )٢

$ øtΡuρ§>(تعاىل  قال اهللا. يشري إليها القرآن الكرمي tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ ∩∠∪ $ yγ yϑ oλù; r'sù $ yδ u‘θègé $ yγ1 uθ ø)s?uρ ∩∇∪ ô‰s% yx n= øùr& 

⎯tΒ $ yγ8 ©.y— ∩®∪ ô‰s% uρ z>% s{ ⎯tΒ $ yγ9¢™ yŠ ∩⊇⊃∪ )                                       ( ١٠_٧سورة الشمس ( 

اهلدف األخري للتربية هو تزكية النفس ومن مث كانت وسيلة لتربية ذلك أن لوهي كذلك وسيلة " 
  )٢(." التزكية هي ذاا وسيلة التربية

أقرب الكلمات وأدهلا على معىن التربية بل تكاد التزكية والتربية ترادفان يف إصالح " التزكية وهي )٣
أن تسف به النفس وذيب الطابع وشد اإلنسان إىل أعلى كلما حاولت املثبطات واهلواجس 

 )٣(."وتعوج
لذا فان التزكية فعل مستمر مع اإلنسان يف مجيع مراحله العمرية يقوم أوال على مسؤولية اإلنسان     

  .عن نفسه ومصريه الشخصي ومسؤوليته جتاه من يعيش معهم يف أسرته وجمتمعه وأمته وعامله اإلنساين 
 مرة ـلح التربية املستـيال ملصطكمـصطلح ميكن إحـالله بد "فتزكية النفس     )٤      

  ن فعل التزكية لآلخرين قد يتضمن تربية هلمة الذاتية لكن جنـد اإلشارة إىل أوالتربي            
      تستهدفان جلب    فالتربية والتزكية عمليتني...بعد حني يكونون ممن مل يصل إىل الرشد            

   وإبعاد الشر عنه حني يقوم إنسان ما بالرعاية والتوجيه آلخراخلري هلذا الكائن اإلنساين            
  صغري أو عاجز يصح عند القول بأنه يربيه ويزكيه معا، وميكن القول عندها أن التربية             

  هي نوع من التزكية لإلنسان مبعناها املادي العملي واملعنوي األخالقي ، يقوم اآلخرون            
   )٤"(.عنه لقصور قدراته احلالية عن  القيام بالتزكية لنفسه بدالً           

  ـــــــــــــــــــــــ
 .١٧ـم، ص١٩٩٧_ م١٣٩٧عبد الفتاح جالل،من األصول التربوية يف اإلسالم،املركز الدويل للتعليم الوظيفي للكبار،سرس اللياس،)١(
، ١٩٩٠هـ ـ  ١٤٠٠، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، أسس التربية اإلسالمية خرباء ةندو، التربوية اإلسالمية ةالنظري، حممد قطب) ٢(
 .١صـ ،٢ط
  .١ـحممد الغزايل ، نظرية التربية اإلسالمية للفرد واتمع ، املرجع السابق،ص) ٣(
  .٢٨مسر بنت حممد ناصر العريفي ، مرجع سابق، ص)٤(
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يف التربية أو مساواا ا، فاإلنسان يتعرض للتزكية مع التأكيد أن التزكية ال يصح حصرها فقط          

بينما ال يتعرض للتربية سوى يف طفولته أو بقدر ضعفه فالعالقة جزئية . يف مجيع حاالته ومراحل حياته
  .بني التربية والتزكية، فالتربية هي جزء من التزكية والتزكية تشمل التربية على الصعيد االجتماعي العام

ني التربية والتزكية تكاملية على صعيد الدور االجتماعي لإلنسان املسؤول يف كون التزكية فالعالقة ب  
دور اجتماعي يقوم به اإلنسان الصاحل املصلح يف عالقته باآلخرين يف جمتمعه الذي حيتم عليه القيام 

يف جمتمعه الذي  فيكون مربياً ومزكياً جتاه غريه من الناس تبعاً لسن ورشد من يتعامل معهم،بالدورين 
  )١(. يف التربية أن يقوم بالرعاية لتربية الصغار والضعفاء  هحيث مسؤوليت،يعيش فيه 

فكلما ،وهي عالقة تكاملية على الصعيد الشخصي  أيضا يف كل مرحلة من مراحل عمر اإلنسان   
 تعهد  يف  هوزادت يف نفس الوقت مسؤوليت،اقترب اإلنسان من سن الرشد نقصت حاجته للتربية 

وبقدر ما يكون مزكياً لنفسه ال يكون حباجة إىل ،نفسيه بالتزكية متحرراً من  تربية أحد من البشر له 
بينما حني تصاب قدرات اإلنسان العقلية وتقديراته األخالقية .وصايا البشر اآلخرين التربوية عليه

اجلماعة  السليم ملصلحته أو مصلحةفيكون عاجزاً عن التقدير ،بالنقص الشديد يف حاالت اجلنون والعته 
رعاية  اليت يشاركها العيش عندها يعود حالة النكوص إىل أحد أشكال الضعف الذي حيتاج معه إىل

تربوية شاملة ممن يقوم على مصلحته وتدبري شؤونه ؛ لذا شرع اإلسالم القيام باحلجر على أموال 
شىت النواحيو عدم إمهاهلم يف  مالسفهاء مع ضرورة القيام بشؤو.  

Ÿω( قال اهللا تعاىل    uρ (#θ è?÷σè? u™!$ yγ x¡9$# ãΝä3s9≡uθ øΒ r& © ÉL ©9$# Ÿ≅ yè y_ ª!$# ö/ä3s9 $ Vϑ≈uŠÏ% öΝèδθè% ã— ö‘ $#uρ $ pκ Ïù öΝèδθ Ý¡ø.$#uρ 

(#θ ä9θ è% uρ öΝçλm; Zω öθs% $ ]ùρ â÷ê̈Β ∩∈∪   )                                                            (٥النساء آية  سورة  (  

  .كان شخص بالغاًَ إنوية الكاملة على السفيه مع رعايته، العملية التربوية تقوم على الوصا   
ما جيد املرء  فكثرياً، مع الصغار والعالقة بني التربية والتزكية تبادلية يف الكثري من األحيان خصوصاً"   

  ) ٢("  .بتربيتهم ليكون قدوة هلم وجديراً، بفاعلية يف تزكية لنفسه اأن من يقوم بتربيته يسامهو

، ومن خالل التربية اإلسالمية ما الصغار ليقوموا هم بتزكية أنفسهم يوماًتربية هؤالء ريب بويقوم املُ   
  .اتمع ويفتظهر تزكية النفس يف املرء 

ح، ومدى أمهيتها لكل فرد من أفراد فيتضح من خالل ما سبق معىن التزكية يف اللغة واالصطال  
 .اتمع، وحتقيق مدي أمهية تزكية النفس للطبيعة اإلنسانية وللتربية

_______________________  
  .٢٩-٢٨سابق، صاملرجع  )٢()١(
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  -:اخلالصة
من خالل هذا الفصل تعرفنا على معىن تزكية النفس، وأمهيتها، وضرورا، وأركاا، والغاية منها،  

  . لتزكية النفس، وعالقة التربية بتزكية النفس الطبيعة اإلنسانية والتربية ةوأمهي
وستتم يف الفصل التايل دراسة جماالت تزكية النفس يف جانب العبادة ، والعقل ، واجلسم ،    

واألخالق ، واالقتصاد ، والناحية االجتماعية ، والناحية والسياسة ،فكل هذا األمور تؤدي إىل تزكية 
  .النفس 
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  ـ:توطئة

$ ô‰s)s9(اإلنسان يف نظر اإلسالم أكرم الكائنات خلقه اهللا يف أحسن تقومي قال اهللا تعاىل      uΖø)n= y{ 

z⎯≈ |¡Σ M}$# þ’ Îû Ç⎯|¡ôm r& 5Οƒ Èθ ø)s? ∩⊆∪                                                        () ٤سورة التني آية  (  

وتواله بالعلم والتعليم، واإلهلام، وحاله بالعقل الكرمي، والقلب السليم، وأعده لشرف خالفة األرض    
ما تقصر من دونه اخلواطر، وتعي عن إدراكه املدارك، وناهيك بروح نسبها اهللا إىل نفسه، وأسجد له 

$øŒÎ)uρ tΑ(قال اهللا تعاىل .املالئكة، و ا امتاز عن سائر العوامل s% š •/u‘ Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅Ïã% y` ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

(Zπ x‹Î= yz (#þθ ä9$ s% ã≅ yèøgrBr& $ pκ Ïù ⎯tΒ ß‰Å¡øãƒ $ pκ Ïù à7 Ïó¡o„ uρ u™!$ tΒ Ïe$! $# ß⎯øt wΥuρ ßxÎm7|¡çΡ x8Ï‰ôϑ pt ¿2 â¨ Ïd‰s)çΡuρ (y7 s9 tΑ$ s% þ’ÎoΤÎ) 

ãΝn= ôã r& $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷ès? ∩⊂⊃∪ zΝ¯= tæuρ tΠyŠ# u™ u™!$ oÿ ôœ F{$# $ yγ ¯= ä. §ΝèO öΝåκyÎ ztä ’ n?tã Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# tΑ$ s)sù ’ ÎΤθ ä↔ Î6 /Ρr& Ï™!$ yϑ ó™ r'Î/ 

Ï™Iω àσ¯≈ yδ βÎ) öΝçFΖä. t⎦⎫Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊂⊇∪ (#θä9$ s% y7oΨ≈ ys ö6 ß™ Ÿω zΝù= Ïæ !$ uΖs9 ω Î) $ tΒ (!$ oΨ tFôϑ ¯= tã y7̈ΡÎ) |MΡr& ãΛ⎧ Î= yèø9$# ÞΟŠ Å3pt ø: $# ∩⊂⊄∪ 

tΑ$ s% ãΠyŠ$ t↔ ¯≈ tƒ Νßγ ÷∞Î; /Ρr& (öΝÎη Í← !$ oÿ ôœ r'Î/ !$ £ϑ n= sù Νèδr't6 /Ρr& öΝÎη Í←!$ oÿ ôœ r'Î/ tΑ$ s% öΝs9r& ≅ è% r& öΝä3©9 þ’ ÎoΤÎ) ãΝn= ôã r& |=ø‹xî ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ ãΝn= ÷ær&uρ $ tΒ tβρß‰ö7è? $ tΒ uρ öΝçFΨ ä. tβθ ãΚçFõ3s? ∩⊂⊂∪ øŒÎ)uρ $ oΨù= è% Ïπ s3Í×¯≈ n= uΚ ù= Ï9 (#ρ ß‰àf ó™ $# tΠyŠKψ (#ÿρ ß‰yf |¡sù Hω Î) }§ŠÎ= ö/Î) 

4’ n1r& uy9õ3 tFó™ $#uρ tβ% x.uρ z⎯ÏΒ š⎥⎪ ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊂⊆∪(                                ) ٣٤-٣٠سورة البقرة آية (  

فمكان اإلنسان أشرف مكان له يف ميزان العقيدة، ويف ميزان الفكر، ويف ميزان اخلليقة اليت توزن ا    
  )١(. طبائع الكائن بني الكائنات

واهللا سبحانه وتعاىل كلف اإلنسان بالعمل بشرط سعة طاقة املكلف ، وبالسعي الذي يسعاه لربه   

=Ÿωß#Ïk(قال اهللا تعاىل .ولنفسه  s3ãƒª!$#$ ²¡øtΡω Î)$ yγ yè ó™ ãρ4$ yγ s9$ tΒôM t6|¡x.$ pκö n= tã uρ$ tΒôM t6 |¡tFø.$#3$ oΨ−/u‘Ÿω
!$ tΡõ‹Ï{# xσè?βÎ)!$ uΖŠ Å¡®Σ÷ρ r&$ tΡù'sÜ÷z r&4$ oΨ −/u‘Ÿω uρö≅ Ïϑós s?!$ uΖøŠn= tã#\ô¹ Î)$ yϑ x.…çµ tFù= yϑ ym’n?tãš⎥⎪ Ï% ©!$#⎯ÏΒ$ uΖÎ= ö6s%4$ uΖ−/u‘

Ÿω uρ$ oΨ ù= Ïdϑ ys è?$ tΒŸωsπ s%$sÛ$ oΨ s9⎯Ïµ Î/(ß#ôã $#uρ$ ¨Ψ tãöÏøî $#uρ$ oΨ s9!$ uΖôϑ ym ö‘ $#uρ4|MΡr&$ uΖ9s9 öθ tΒ$ tΡöÝÁΡ$$ sù’ n?tãÏΘöθ s)ø9 $#

š⎥⎪ ÍÏ≈ x6ø9$#∩⊄∇∉∪)                                                                        ( ٢٨٦سورة البقرة آية (  

واإلنسان هو موضوع التربية، وحمـور عمل املـؤسسات التربوية، وهذا يتطلب وضوحاً يف حبث   
  طبيعته؛ ألن الغموض أو االختالف يف فـهم طبيـعة اإلنسانية يعين التعمية والتضارب يف مفاهيم عن

 ___________________________  
م، ٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٦امس من األعمال الكاملة، املكتبة العصرية، بريوت، اإلنسان يف القرآن، الد اخل، عباس حممود العقاد)١(

  .٣٧٤صـ
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أساليب تزكية النفس اإلنسانية ، ودراسة طبيعة النفس اإلنسانية ، وسوف يدرس يف هذا الفصل عن  

  . ااالت اليت تتزكي ا النفس  حىت تصبح نفساً زكيةً بإذن اهللا تعاىل 

  _:اإلسالم   جماالت تزكية النفس يف  
إن التصور اإلسالمي لإلنسان على أنه إنسان مكرم خلقه اهللا ونفخ فيه من روحه، وجعله خليفة      

يف األرض كي حيقق الغاية من وجوده ، وحىت يتزكى اإلنسان جعل اهللا له جماالت ،ومن خالل هذه 
  .ااالت يتزكى اإلنسان وتصبح نفسه زكية بإذن اهللا تعاىل 

  _:ة النفس والعقيدةتزكي)١  
إن اإلنسان خلقه اهللا سبحانه وتعاىل وجعل له اهلداية باستخدام الطريق الصحيحة حىت يعيش يف      

حياته مطمئناً سعيداً مبا حققه يف حياته الدنيا ليسعد وينال اخلري يف اآلخرة ، لذا عليه أن يتخذ من 
 .نفس فمن األمور العقدية اليت تتزكى ا النفساألساليب والطرق الصحيحة اليت تؤدي به إىل تزكية ال

  _:التمسك بكتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم ) أ   
إن اإلنسان الذي يريد أن يزكي نفسه ، ويتخذ ذلك سبيال عليه أن يتمسك بكتاب اهللا عز وجل قال 

≈›βr&uρ #x¨(اهللا تعاىل yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθ ãè Î7¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θãè Î7−Fs? Ÿ≅ç6 ¡9$# s−§xtG sù öΝä3 Î/ ⎯tã ⎯Ï& Î#‹Î7y™ 4 öΝä3Ï9≡sŒ 

Νä38 ¢¹ uρ ⎯Ïµ Î/ öΝà6¯= yè s9 tβθà)−G s? ∩⊇∈⊂∪                                              () ١٥٣سورة األنعام آية( 

Ç⎯yϑ)(فالتمسك بكتاب اهللا يف حياة اإلنسان فيه السعادة واخلري قال اهللا تعاىل  sù 3“ y‰tF÷δ $# $ yϑ̄ΡÎ* sù “ Ï‰tG öκu‰ 

⎯Ïµ Å¡øuΖÏ9 ( ⎯tΒ uρ ¨≅ |Ê $ yϑ ¯ΡÎ* sù ‘≅ÅÒ tƒ $ pκö n= tæ ( !$ tΒ uρ O$ tΡr& Νä3ø‹n= tæ 9≅‹ Å2 uθ Î/ ∩⊇⊃∇∪             () ١٠٨سورة يونس آية(  

فالقرآن حجة على الناس وهو من أعظم وسائل التربية والتزكية إذ فيه من األخبار عن األمم السابقة 

yξ(واآلتية قال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم  ä.uρ Èà)¯Ρ y7ø‹n= tã ô⎯ÏΒ Ï™!$ t6 /Ρr& È≅ ß™ ”9 $# $ tΒ àMÎm7sVçΡ ⎯Ïµ Î/ 

x8yŠ# xσèù 4 x8u™!% y ùρ ’Îû Íν É‹≈ yδ ‘,ys ø9$# ×π sàÏã öθ tΒ uρ 3“ tø.ÏŒuρ t⎦⎫ÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9  ∩⊇⊄⊃∪)                          ( ١٢٠سورة هود آية(  

قال اهللا تعاىل . والتمسك بكتاب اهللا طريق إىل تزكية النفس إذ هو السبيل إىل النجاة والفوز باجلنة

)(#ρ ß‰Îγ≈ y_ uρ ’Îû «!$# ¨,ym ⎯Íν ÏŠ$ yγ Å_ 4 uθ èδ öΝä38u; tFô_ $# $ tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ä3ø‹n= tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# ô⎯ÏΒ 8l tym 4 s' ©#ÏiΒ öΝä3‹ Î/r& zΟŠ Ïδ≡tö/Î) 

4 uθ èδ ãΝä39£ϑ y™ t⎦⎫Ïϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% ’ Îûuρ #x‹≈ yδ tβθä3u‹Ï9 ãΑθ ß™ §9$# #´‰‹Îγ x© ö/ä3 ø‹n= tæ (#θ çΡθ ä3s?uρ u™!#y‰pκà− ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# 4   

  
  



٧٩  

(#θ ßϑŠ Ï% r'sù nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è?# u™uρ nο 4θ x.¨“9$# (#θ ßϑ ÅÁ tGôã $#uρ «!$$ Î/ uθ èδ óΟä39s9 öθ tΒ ( zΝ÷èÏΨ sù 4’ n< öθ yϑ ø9$# zΟ÷è ÏΡuρ çÅÁ ¨Ζ9 $# ∩∠∇∪ (  

 )٧٨سورة احلج آية (                                                                                                    
  إذ يوجب له"يف مرتلة االعتصام به  بالتمسك بكتاب اهللا يصبح ومن خالل قيام إنسان التربية اإلسالمية

اهلداية وإتباع الدليل، واالعتصام والتمسك باهللا يوجب له القوة والعدة والسالح واملادة اليت يستلم ا 
  )١(."طريقه

غالل فالتمسك بكتاب اهللا وسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم استجابة هللا، وفيه التحرر للمسلم من أ   

$!™Β ü$!"(اجلهل والشك والشبهات، وحترر من ذلك العبودية للبشر، وحتقيق العزة؛ لذا قال اهللا تعاىل  sùr& ª!$# 

4’ n?tã ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ ô⎯ÏΒ È≅ ÷δ r& 3“ tà)ø9$# ¬T sù ÉΑθ ß™ §= Ï9uρ “ Ï% Î!uρ 4’ n1öà)ø9$# 4’ yϑ≈tG uŠø9 $#uρ È⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9 $#uρ È⎦ ø⌠ $#uρ È≅‹ Î6 ¡¡9$# ö’ s1 Ÿω 
tβθ ä3tƒ P's!ρ ßŠ t⎦ ÷⎫t/ Ï™!$ uŠÏΨ øîF{$# öΝä3ΖÏΒ 4 !$ tΒ uρ ãΝä39 s?# u™ ãΑθ ß™ §9$# çνρ ä‹ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39 pκtΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ$$ sù 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# ( ¨β Î) 

©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïè ø9$# ∩∠∪                                                                                   (  ) ٧سورة احلشر آية(  

واإلنسان ذه اآلية يتزكى إذ اختذ ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم والرسول نفسه قدوة له يف   
  .حياته ، إذ الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو اإلنسان الذي زكاه ربه 

  وحدثنا سفيان بن  وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا" وهذه اآلية فيها              
  قال رسول  :عيينة عن عبد امللك بن عمري عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال            
  اهللا صلى اهللا عليه وسلم  اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر حدثنا سفيان بن عيينة             
  ن عمر بن اخلطاب ـشهاب ع ارق بنـن طـعن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم ع           

  واب يف اية احلسن أفىت جبوازـرضي اهللا عنه أنه أمر بقتل الزنبور قال علماؤنا  وهذا ج            
  ر ـوأن النيب صلى اهللا عليه وسلم أم، ر ـقتل الزنبور يف اإلحرام وبني أنه يقتدى فيه بعم            
  واز ـوله النيب صلى اهللا عليه وسلم فجـيق ما ر بقبولـحانه أموأن اهللا سب، باالقتداء به             
  )٢."(له مستنبط من الكتاب والسنة ـقت            

  .لذا فالتمسك بكتاب اهللا وسنة رسوله من أسس التزكية اليت جيب حتقيقه يف حياة اإلنسان كلها  

  _:اإلخالص)٢ 
يقوم اإلسالم على اإلخالص، والتربية اإلسالمية ترىب أفراد اتمع على اإلخالص حىت حيصل     

  .لإلنسان التزكية
 فاملخلص يطيع اهللا ورسوله وال يطيع، واإلخالص دوام املراقبة هللا تعاىل، ونسيان حظوظ النفس كلها

  ـــــــــــــــــــــ  
  .٤٥٨صـ_ ١سابق، جـحممد بن أيب بكر بن القيم، مرجع )١(
  .١٧صـ، ١٨جـ،مرجع سابق ،حممد أمحد القرطيب)٢(



٨٠  
هوى نفسه بل يتمرد عليها، واملخلص ميحص نفسه من شهوة املدح والثناء والرياء، وجيردها من 

واملخلص ال يسمى خملصاً حىت ." احلرص على الدنيا وشهواا حرصاً يهلكه يف الدارين اآلخرة واألوىل
  وجل من األشباه واألنداد والصاحبة واألوالد مث إرادته بإقامة التوحيد، وجمع اهلَم لَه وبه يفرد اهللا عـز

  )١(."يف النفل والفرض 

≅ö"(قال اهللا تعاىل    è% !$ yϑ ¯ΡÎ) O$ tΡr& ×|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ #© yrθãƒ ¥’ n< Î) !$ yϑ ¯Ρr& öΝä3ßγ≈ s9Î) ×µ≈s9Î) Ó‰Ïn≡uρ ( ⎯yϑ sù tβ%x. (#θ ã_ ötƒ u™!$ s)Ï9 ⎯Ïµ În/u‘   

ö≅ yϑ ÷èu‹ù= sù WξuΚ tã $ [s Î=≈ |¹ Ÿω uρ õ8Îô³ç„ Íο yŠ$ t7Ïè Î/ ÿ⎯Ïµ În/u‘ #J‰tnr& ∩⊇⊇⊃∪                       () ١١٠سورة الكهف آية(  

فاإلخالص مطلوب يف األمور كلها حيث خيلص يف مجيع العالقات ويقصد به وجه اهللا تبارك وتعاىل 
التعبدية ، ويف عالقته مع نفسه يف العناية ا ، وحتري احلالل يف  ورضاه يف عالقته مع ربه بالشعائر

مأكلها ومشرا ولبسها وما إىل ذلك ، ويف عالقته مع أسرته يف اختيار الزوجة املسلمة وإعطائها 
حقوقها ويف إجناب األوالد وتربيتهم تربية إسالمية وذيبهم باألخالق اإلميانية والقيم اإلسالمية ، وسائر 

 .لعالقات االجتماعيةا
ويتخذ الرسول صلى اهللا عليه وسلم قدوة يف  واإلنسان املسلم يتزكى إذا أخلص وحاسب نفسه ،   

ويف .احملاسبة،وكذلك صحابته رضوان اهللا عليهم ، واستفاد من جتارب اآلخرين يف طـرق حماسبتهم

“( قوله تعاىل Ï% ©!$# t,n= y{ |Nöθ yϑ ø9$# nο 4θ u‹pt ø: $#uρ öΝä.uθ è= ö7u‹Ï9 ö/ä3•ƒ r& ß⎯|¡ôm r& Wξ uΚ tã 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í•yè ø9$# â‘θàtó ø9 $# ∩⊄∪                                     ( 

  )٢سورة امللك آية (                                                                                                       

إن العمل إذا : قال الفضيل بن عياض هو أخلصه وأصوبه قال يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال"   
صواباً ومل يكن خالصاً مل يقبل حىت يكون خالصاً صواباً كان خالصاً ومل يكن صواباً مل يقبل وإذا كان 

  )٢(."واخلالص يكون هللا والصواب أن يكون على السنة
  )٣(. "واإلخالص تصفية العمل من كل شوب أي ال ميازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس" 

اإلخالص أساس التزكية فباإلخالص تزكية للنفس إذا ترىب اإلنسان تربية إسالمية صحيحة ،وعرف أن 
  . للنفس وعمل على ختليص أعماله من الرياء والشرك كانت بذلك نفسه زكية بإذن اهللا تعاىل

قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باخليف من مىن : عن حممد بن جبري بن مطعم ، عن أبيه ، قال  
  ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه نضر اهللا امرأ مسع مقاليت فبلغها فرب حامل فقه غري فقيه، : فقال 

  ـــــــــــــــــــــ
م، ١٩٧١ـ  ـه١٣٩١،باملطبوعات اإلسالمية،حل ةعبد الفتاح أبو غدة،مكتب قاملسترشدين،حتقي ةاحلارث أسد احملاسيب،رسال)١(

  .١٧٢صـ
  .                     ٨٩_٨٨، صـ٢حممد بن أيب بكر بن القيم، مرجع سابق، جـ) ٢(
  .٩٣، صـ٢رجع السابق، جـامل) ٣(
  



٨١  
عليهم  قلب مؤمن إخالص العمل هللا ، والنصيحة لوالة املسلمني ، ولزوم مجاعتهم  )١(ثالث ال يغل

   )٢( .فإن دعوم حتيط من ورائهم 
واإلخالص هو جتريد قصد التقرب إىل اهللا عز وجل من مجيع الشوائب،وهو إفراد اهللا عز وجل بالقصد "

   )٣(."بالطاعات،واإلخالص شرط لقبول العمل الصاحل املوافق لسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  _:اإلميان) جـ
هو من أهم مباحث الدين، وأعظم أصول احلق مستمداً من كتاب اهللا وسنة نبيه حممد صلى اهللا     

االعتراف التام جبميع ما أمر اهللا وهو التصديق اجلازم و"عليه وسلم، ولإلميان حد يتم يف ضوئها تفسريه، 
وهلذا يقول األئمة والسلف واإلميان قول القلب واللسان .ورسوله باإلميان به، واالنقياد ظاهراً وباطناً

  )٤(." أعماله) ٣أخالقه ) ٢عقائد اإلميان )١فهو يشمل .وعمل القلب واللسان واجلوارح
  _:فمن أعظم اإلميان وأصوله   
  .هللا من احلقوق اخلاصة وهو التأله والتعبد هللا ظاهراً وباطناًاالعتراف مبا ) ١" 
  االعتراف مبا أخرب اهللا به عن مالئكته، وجنوده، واملوجودات السابقة والالحقة، واألخبار باليـوم )٢ 

    .اآلخر    
 اإلميان جبميع الرسل صلوات اهللا عليهم وسالمه و ما وصفوا به يف الكتاب والسنة من األوصاف)٣ 

  )٥(."احلميدة
  _ :وأما أركان اإلميان فهي كما يلي

  _:اإلميان باهللا عز وجل )أ
االعتقاد اجلازم بأن اهللا رب كل شيء ومليكه وخالقه وأنه الذي يستحق وحده أن يفرد بالعبادة ، "  

  )٦(."أنه املتصف بصفات الكمال كلها املنـزه عن كل نقص 
  .فاإلميان باهللا هو أساس الدين كله، فإذا حتقق اإلميان كان ركيزة ملا بعده من حقائق الدين   
فاإلميان باهللا يثمر التزكية ألنه تعبري قرآين يستجمع معاين النمو واخلريية معاً؛إذ من معاين تزكية النفس   
  )٧(."تنميتها باخلريات والربكات "

  ــــــــــــــــــــــــــــــ   
  يغل من الغلول وهي اخليانة                               ) ١(
  .١٠١٦ـ ١٠١٥، صـ٢حممد بن يزيد بن ماجة، مرجع سابق، جـ )٢(
  أمحد فريد، تزكية النفوس، وترتيبها كما يقـرره علماء السلف، حتقيق ماجد بن أيب الليل، مكتبة التوعية اإلسالمية،  القاهرة،    ) ٣(

  .١٣م، صـ١٩٨٨هـ  ـ  ١٤٠٨      
  .١٢-١١م، صـ١٩٩٨_هـ١٤١٩عبد الرمحن بن ناصر السعدي ، التوضيح والثبات لشجرة اإلميان، أضواء السلف )٥) (٤(
 .٦م، صـ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠حممد نعيم ياسني، اإلميان، مكتبة العلم، القاهرة، )٦(
  .٢٣٨م، صـ٢٠٠٤هـ ـ١٢٤٥دار الكتاب العلمية، بريوت ،  احلسني حممد الراغب األصفهاين ، معجم مفردات ألفاظ القران ،) ٧(



٨٢  
ونقصد بتزكية الفرد أن اإلميان باهللا تعاىل من شأنه أن يزكي اإلنسان من حيث هو فرد ، أي ينمي فيه 
طاقات اخلري والشجاعة ويطهره من شوائب الشر والكاللة ، مبا جيعل يف حياته درجة عالية من االقتدار 

  .  لحة اليت ا سعادته على حتقيق املص
   - :ويظهر أثر اإلميان باهللا تعاىل يف تزكية النفس والفكر والعمل وهي كما يلي  

 إن النفس ينعكس عليها اإلميان باهللا ، إذ يشيع فيها مجلة من املعاين تقيها االضطرابات واالهتزازات   
اليت تفضي باإلنسان إىل الضعف والقلق واحلرية واليأس وغريها من أمراض النفس، ومن أبرز أثر اإلميان 

  . باهللا يف السلوك

    : الطمأنينة واألمن)١
إن املؤمن احلق يعرف أن باإلميان باهللا تستقر حياته يف االعتقاد أن الكون ميلكه قوي جبار ، يدبر    

دة خرية رحيمة بالعباد ، وإذ يقر يف النفس أن الطبيعة ال تتحرك فوضى أمره بناموس مستقر وفق إرا
فيتخبط اإلنسان بكوارثها خبط عشواء أو هي تفعل ذلك انتقاماً منه وتنكيالً به ، بل إن كل ما يقع 
فيها بتدبري حكيم رحيم ، وحينئذ فإن املؤمن يطمئن إىل كل ما يقع يف الكون إمنا هو بتقدير حكيم، 

 .هو خري وصالح يف مجلته وإن بدا بعضه يف الظاهر شراً وضرراًوإمنا 
إن املؤمن إذا أسلم قياده يف كل أمره ملن اعتقد أنه هو املتصرف األوحد يف الكون ، وهو بذلك   

يكون مطمئن النفس آمن البال إزاء كل ما يضطرب به الكون من األحداث ، وكل ما تنقلب فيه احلياة 
حسب بعض الناس أن اإلنسان وإن مل يكن مؤمناً باهللا فإنه بعقله قد توصل إىل ورمبا "من األحوال 

اكتشاف قوانني الكون وعرف أسراره يف حركاته وأحداثه ، واختذ من علمه ذلك وسائل للحماية من 
  )١(" الطوارئ الفاجعة ، فلم يعد إذن يراوده اخلوف والقلق بسبب أحداث الكون و متقلباته 

وشاهده الظاهر ما وصل إليه "عتمد يف محاية نفسه على ذات نفسه بعيداً عن اإلميان باهللا فيكون قد ا   
أهل احلضارة الراهنة فيما اكتشفوا من العلم وفيما اختذوا من وسائل االحتماء ، وفيما بدا عليهم من 

وم هي أن أكثر الناس نعم احلياة ، ولكن عند التبني يظهر أن احلسبان ليس إال ومهاً فاحلقيقة القائمة الي
  )٢(."قلقاً وخوفاً يف عامل اليوم 

لذا جند أن امللحد اجلاحد لوجود اهللا، املعتقد بعلوم القوانني الكونية معتصماً وحيداً هلم من طارقات   
وهم الذين تتفشى فيهم أكرب ... فهؤالء هم الذين ظهرت بينهم فلسفات القلق والعبث" األحداث 

  )٣(."واجلنون واهلوس وتعاطي املخدراتالنسب من االنتحار 
  ــــــــــــــــــــ

  .١٧١م، صـ١٩٩٩هـ ـ١٤١٨عبد ايد النجار ، اإلميان باهللا وأثاره يف احلياة ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت، )١(
  . ٢٧و صـ ٢٥م،صـ١٩٩٨هـ ـ١٤١٩طه جابر العلواين ، املسلمون والبديل احلضاري، دار الوقف اإلسالمي، أمريكا ، )٣) (٢(



٨٣  
.      وكلها طارئة من اخلوف والقلق ، وليس هذا النعيم الظاهر عليهم يف العيش إال نعيماً مادياً خارجياً  

t#θ(كقوله تعاىل . وجاء القرآن يبني أثر اإلميان يف زرع الطمأنينة واألمن يف نفس املؤمن ãΖtΒ#u™⎦⎪ Ï% ©!$#  

(’⎦ È⌡uΚ ôÜs?uρ Οßγ ç/θ è=è% Ìø.É‹Î/ «!$# 3 Ÿω r& Ìò2 É‹Î/ «!$# ’⎦ È⌡yϑ ôÜs? Ü>θè= à)ø9$# ∩⊄∇∪                         () ٢٨سورة الرعد آية(  

لذا فالويل هو املؤمن الذي حيمل اإلميان على جمموع االعتقاد والعمل وهو املوحد هللا حق التوحيد ،    
والذاكرون اهللا هم الذين يعمر قلوم اإلميان ، ويفيض إميام على ألسنتهم وجوارحهم ، وهؤالء 

ذا اطمأنت نفسه وآمنت من حيصدون من إميام باهللا الطمأنينة واألمن وينتفي عنهم احلزن واخلوف ، وإ
  .احلزن واخلوف تزكت نفسه بإذن اهللا فأصبح يف ظل  األمن والطمأنينة يف الدنيا واآلخرة

واإلنسان املؤمن إذا كان مؤمناً حقاً اطمئن ،وانتفى عنه احلزن ،واخلوف فهو الذي ترىب تربية    
قال : كما جاء يف احلديث عن أيب زرعه بن عمرو بن جرير أن عمر رضي اهللا عنه قال.إسالمية حقه 

طهم األنبياء والشهداء يوم إن من عباد اهللا ألناساً ما هم بأنبياء وال شهداء يغب"النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يا رسول اهللا ختربنا من هم ؟ قال هم قوم حتابوا بروح اهللا على غري : القيامة مبكانتهم من اهللا قالوا 

أرحام وال أموال يتعاطوا فواهللا إن وجوههم لنور وإا لعلى نور ال خيافون إذا خاف الناس وال حيزنون 

Iω(إذا حزن الناس وقرأ هذه اآلية  r& χ Î) u™!$ uŠÏ9÷ρ r& «!$# Ÿω ê’öθ yz óΟÎγ øŠn= tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθ çΡt“ øt s† ∩∉⊄∪(  

 )١(")٦٢سورة يونس آية(                                                                                                

وال خيفى أن اإلنسان إذا مل يشعر باألمن والطمأنينة يف احلياة، وهي من الشروط الضرورية كي يقدم    
على العمل واإلنتاج والتعمري يف األرض ، وبذلك تنمو القدرات الذهنية ، تتجه حنو اإلبداع ، وتنشط 

  . القدرات االجنازية ، وتتضاعف فعاليتها ويزكوا إنتاجها 
 النفس احلزن والفزع فكل طاقات اإلنسان تنكمش عن النمو ، وتضعـف يف األداء ، وإذا حدث يف  

  . وتنكفي النفس على ذاا  مشتغل مبا أصاا مقتصرة عليه ، فال متتد  إىل التعمري 

  : العزة والقوة) ٢
تصاب النفس بالوهن واملذلة مبا يتسلط على اإلنسان من أسباب القهر واالستبداد إذا مل يكن مؤمناً    

باهللا ، ويف رحاب اإلميان باهللا الذي ميدنا بروح القوة فاملؤمن ال يرجو إال فضل اهللا ، وال خيشي إال 
الح ،وما العزة والقوة الذي عذاب اهللا وال يبايل بشيء يف جنب اهللا إنه قوي ،وإن مل يكن بيديه س

  .يّشعهما اإلميان باهللا يف النفس إال ألنه يستمدمها من اهللا العلي الكبري 
فاملؤمن املتحقق بتوحيده التوحيد األكمل فإنه يكون مسلماً نفسه هللا وحده فيما يأمر وينهي ، وفيما     

  ــــــــــــــــــــ
   .٢٧٤، صـ٣، سنن أيب داود ،مرجع سابق ، حـ  سليمان بن األشعث السجستاين أبو داود)١(



٨٤ 
وأن املؤمن املتحقق ،والذي ترىب تربية إسالمية على اإلميان باهللا لينظر إىل املستبد بنظرة ترفعه من 

اخلضوع لغري اهللا وختلصه من عبودية غري اهللا واإلميان باهللا حافز، وشحنه نفسية ، تغمر املؤمن القوة 
  على املقاومة،

ؤه بروح التحدي واإلصرار ، وتشحذ فيه العزم  الصارم، واإلرادة الشماء، والقرآن يقص علينا ومتل
  .كثرياً من القصص

فاملؤمن احلق الذي كان ومازال يؤمن باهللا ، وقد ترىب تربية إسالمية ال جيعل يف نفسه االستعالء على    
ب االستبداد وأهل الطغيان ، وأنه يكون موطأً العباد والتكرب عليهم، بل يكون مستبداً مستعلياً على أسبا

tβθ(قال اهللا تعاىل . لعامة الناس ، متواضعاً هلم وذلك ä9θ à)tƒ ⎦ È⌡s9 !$ oΨ ÷è y_ §‘ ’ n< Î) Ïπ oΨƒÏ‰yϑ ø9 $#  ∅ y_ Ì÷‚ ã‹s9 –“ tã F{$# 

$ pκ÷]ÏΒ ¤ΑsŒF{$# 4 ¬!uρ äο ¨“ Ïèø9$# ⎯Ï& Î!θ ß™ tÏ9 uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ £⎯Å3≈ s9uρ š⎥⎫É)Ï≈ oΨ ßϑø9 $# Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ ∩∇∪ (  
   )٨سورة املنافقون آية (                                                                                      

العزة غري الكرب وال حيل للمؤمن أن يذل نفسه، فالعزة معرفة اإلنسان حبقيقة نفسه وإكرامها عن " إن   
فالعزة تشبه ،وجهل اإلنسان بنفسه وإنزاهلا فوق مرتهلا ،أن يضعها ألقسام عاجلة دنيوية كما أن الكرب 
  )١(. "الكرب من حيث الصورة وختتلف من حيث احلقيقة

$ Νä3Ï9≡sŒ(قال اهللا تعاىل    yϑ Î óΟçFΖä. šχθãm tøs? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Îötó Î Èd,pt ø: $# $ yϑ Îuρ ÷Λä⎢Ψä. tβθ ãm tôϑ s? ∩∠∈∪  (  

  )٧٥سورة غافر آية (                                                                                        

فيه إشارة خفية إلثبات العزة باحلق والوقوف عند حد التواضع من غري احنراف إىل الصفة وقوف "  
  )٢(."على العزة

فاإلميان باهللا يقيم النفس على معادلة دقيقة من استشعار العزة والقوة من جهة، احتماء باهللا وانتصاراً     
خرى، وذلك حينما تراوده نوازع التكرب فيكون به، و استشعار القلة والضعف بإزاء قوة اهللا من جهة أ

من االجناز احلضاري الذي مت على يد املسلمني يف "وما حدث . منه التواضع واللني يف معاملة الناس
وقت قصري جداً من ظهور اإلسالم إال أثراً إلميام باهللا الذي حررهم من أصناف العبودية ، وآمنهم من 

يصنعون املعجزات احلضارية يف كل جمال ، وذلك مبا تقومت به ضروب اخلوف فانطلقوا يف عزة 
 ) ٣(." نفوسهم الستشعارهم القوة من مبادرات ابتكاريه ، وفعالية اجنازيه ال تكون إال من قوى عزيز

  ــــــــــــــــــــــــ 
  .١٨،صـ٣٠حممد الرازي فخر الدين ، مرجع سابق،جـ) ٢) (١(
  .١٧٥مرجع سابق ، صـ،  عبد ايد عمر النجار)٣(

  
   



٨٥  

Ÿω(ويف هذا قول اهللا تعاىل   uρ (#θ ãΖÎγ s? Ÿω uρ (#θ çΡt“ øt rB ãΝçFΡr&uρ tβ öθ n=ôã F{$# βÎ) ΟçGΨä. t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊂®∪(   

 )١٣٩سورة آل عمرن آية(                                                                                  
  .يثمر يف النفس شعور باالستعالء واملتحقق به خري حتقيق ال يداخله الوهن واحلزنفاإلميان باهللا 

واإلميان باهللا ميد اإلنسان العزة والقوة يف املضي يف اجناز مهمتهم التعمريية ، وهو يف نفس الوقت حتذير  
  .من الوقوع يف الوهن واحلزن املعيقني لإلجناز مبا عسى أن يسرب من ضعف اإلميان 

ويف مقابل ذلك فإن النفس حينما تنسلخ من حبل اهللا تعاىل وتقع يف ربقة املستبدين من خملوقات اهللا     
فأسري " وأهل الطغيان،لذا فإا مبا تذل به إليهم يشيع فيها الشعور بالصغار فتنقمع ويصيبها اخلمول ،لذا

  )١(. "قاته، ويدرج أيامه وأعوامهاالستبداد يعيش خامالً خامداً حائراً ال يدري كيف مييت ساعاته وأو
ومن خالل شعوره بالصغار فيكون مستعبداً لغري اهللا فال تتزكى نفسه وال ترقى إىل حتقيق العبودية هللا   

بل إن الوضع النفسي نتيجة لذلك قد يتطور إىل ما هو أسوأ حىت يصري انتكاساً مرضياً "سبحانه وتعاىل 
ن طلب األوضع والرضا باألدون قصوراً يف حتصيل األسباب تطلب به النفس خالف ما جبلت عليه م

  )٢(. "ومخوالً دوا

قد يبلغ فعل االستبداد باألمة أن حيول ميلها الطبيعي من طلب الترقي إىل طلب التسفل " ويف هذا    
  )٣(."حبيث لو دفعت إىل الرفعة وتأملت كما يتأمل األجهر من النور 

ني أن تكون النفس راضية ذه االستكانة لغري اهللا أو تكون مكرهة عليها وال فرق يف هذه النتيجة ب    
بوجه من وجه الظلم ، فإا يف كال احلالتني تنكمش عن األداء يف التعمري ، وهلذا جند أن االستبداد 
والعدوان على الناس يف أمواهلم ذاهب بآماهلم يف حتصيلها واكتساا ملا يرونه حينئذ من أن غايتها 

مصريها انتهاا من أيديهم ، وإذا ذهبت آماهلم يف اكتساا وحتصيلها انقبضت أيديهم عن السعي يف و
  )٤(."ذلك 

والتربية بغري إميان باهللا تصبح النفس وقواها إىل الضعف واهلوان والكاللة يف العزائم واألفعال ، وتنتهي   
جوانب الشخصية ، وبني مجيع عناصر "فيها مجيع إيل النكوص عن التعمري ، والتربية بإميان اهللا تتناسق 

  )٥(. "اتمع  وبني مجيع ظروف احلياة ومتطلباا االقتصادية واحلضارية والعلمية السياسية واحليوية
  ــــــــــــــــــــــ

  .١١٧م،صـ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩عبد الرمحن أمحد الكواكيب ، طبائع االستبداد ، دار موفم للنشر اجلزائر، )١(
 .١٧٦عبد ايد عبد النجار، مرجع سابق، صـ)٢(
 .١٣٣عبد الرمحن الكواكيب ، مرجع سابق ، صـ)٣(
 .٢٥٥ت، صـ.عبد الرمحن بن خلدون، املقدمة، دار الشعب، القاهرة، د)٤(
  .٧٦صـ.م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧عبد الرمحن النحالوي ، أصول التربية اإلسالمية وأساليبها ، دار الفكر ، دمشق ، ) ٥(
 



٨٦  

  _:وحدة النفس) جـ
إن اإلميان باهللا يورث االنتماء اإلسالمي حيث خيضع النفس بالوالء هللا يف شؤون حيام ، وإذا    

ظاهـر اليـوم يف أحوال الكثري من املسلمني ممن مل "حصل عكس هذا كان التشتـت النفس وهو 
لوراثي لإلسالم حيث خيضعون بالوالء يتحققوا بوحدانية اهللا على الوجه األكمل ، فإذا هم مع انتمائهم ا

هللا  يف بعض شؤون حيام ، وخيضعون بالوالء أيضاً لقيم ثقافية غربية حتكم كثري من شؤوم يف احلياة 
  )١(."االجتماعية خاصة

  .وذا تتناقض النفس وتشتت فيها لتوزعها بني االئتمار بني مصدر إهلي ومصدر وضعي      
اإلرادة االعتقادية البناءة هي اليت خارت وضعفت فأصبحت " س املسلمني إذووصف الواقع يف نفو    

فصارت ) من داعية العقيدة( األوضاع االجتماعية واآلثار املدنية تصدر عن غري ما كانت تصدر عنه 
هي يف واد والعقيدة الدينية يف وادي آخر ، وبقي املسلم وفياً لعقيدته الدينية من جهة متقبالً حلياته 

لعملية إىل واقعها من جهة أخرى حىت أصبح الواقع النظري والعملي عنده متباينني ، فسقطت يف نفسه ا
مرتلة احلياة العملية اليت حيياها باعتبار أا مباينة لدينه الكرمي يتلقاها تلقي املستهتر يعرف الشر ويعيش 

  )٢(. "فيه ، فهانت عليه نفسه أيضاً ألا تعيش أسرية حبياة الشر
وما سبب ذلك إال نتيجة إلميان باهللا مهزوز ، غري قائم على إخالص الوحدانية ، فإذا الوالء موزع    

ومن ذلك كان داء التشتت املذهب للمبادرة يف االبتكار والفاعلية يف ، بني أوامر اهللا وبني سطوة الواقع 
القوى ، منسجمة األطراف ، إال السلوك؛لذا فإن املؤمن املوحد حق التوحيد ال تكون نفسه إال موحدة 

حينما  تدين بالوالء إال هللا وحده، فاهللا وحده هو املصدر الذي تتلقى منه األمر والنهي ال يشاركه يف 
وقد ضرب اهللا سبحانه يف القرآن مثل بليغ لبيان الوحدة النفسية للمؤمن الذي ترىب تربية .ذلك مشارك 

  .إسالمية حىت تزكو نفسه 

<z(ىل قال اهللا تعا  uŸÑ ª!$# Wξ sWtΒ Wξ ã_ §‘ ÏµŠ Ïù â™!% x.uà° tβθÝ¡Å3≈ t±tFãΒ Wξã_ u‘ uρ $Vϑ n= y™ @≅ ã_ tÏj9 ö≅ yδ Èβ$tƒ Èθ tFó¡o„ ¸ξ sWtΒ 4 

ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! 4 ö≅ t/ ÷ΛèεçsYø.r& Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ ∩⊄®∪                                               () ٢٩سورة الزمر آية(  

فالرجل ملا يكون موالياً لشركاء فيه يتجاذبونه باألمر والنهي وهم خمتلفون فإنه يكون منقسماً يف    
النفس بينهم ، فتنابه احلرية واالضطراب ولكن حينما يكون الرجل خاصاً خبدمة رجالً واحداً فإنه يتجه 

  .إليه بكلية نفسه فال يكون شتاتاً مثل األول 
  ــــــــــــــــــ

  .١٧٩عبد ايد النجار ، مرجع سابق ، صـ)١(
  . ٧٧ـ.٧٦م ،صـ١٩٩٢هـ  ـ١٤١٣حممد الفاضل عاشور، روح احلضارة اإلسالمية، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، فرجينيا ،)٢(



 
٨٧  

وعندما يؤمن اإلنسان باهللا فتزكى نفسه ويظهر هلما آثار هي األمن والطمأنينة والعزة والقوة والوحدة 
  .، وهي ليست إال معاين أساسية من مثرات اإلميان باهللا للنفس 

  _:التقوى) د
  )مرة٢٦٩( ذكرت التقوى يف القرآن الكرمي مع اشتقاقها 

  )١(."عبارة عن جتنب كل منهي عنه وفعل كل مأمور به"فهي 
فبالتقوى حيصل واإلنسان الذي ترىب تربية إسالمية وترىب على تقوى اهللا زكى نفسه مبا يفعله من أوامر، 

للعبد املؤمن الذي يريد أن يزكي الفالح ألنه من اتقى أفلح كل الفالح ،ومن ترك تقوها حصل له 
  .اخلسران وفاته الفالح

θ#) "( قال اهللا تعاىل  à)¨?$$ sù ©!$# ’ Í<'ρ é'̄≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{$# öΝä3ª= yè s9 šχθßs Î= øè? ∩⊇⊃⊃∪              () ١٠٠سورة املائدة آية (  

مأمن من اخلوف واحلزن فمن اتقى ما حرم اهللا عليه من الشرك "وبالتقوى يصبح اإلنسان يف     
والكبائر والصغائر وأصلح أعماله الظاهرة و الباطنة فال خوف عليه من الشر وال حيزن على ما مضى ، 

  )٢(. "فإذا انتفى اخلوف واحلزن حصل األمن التام والسعادة والفالح

©û(قال اهللا تعاىل  Í_ t6≈ tƒ tΠyŠ# u™ $ ¨Β Î) öΝä3¨Ζt Ï?ù'tƒ ×≅ ß™ â‘ öΝä3ΖÏiΒ tβθ Á à)tƒ ö/ä3ø‹n= tæ © ÉL≈ tƒ#u™   Ç⎯yϑ sù 4’ s+¨?$# yx n=ô¹ r&uρ Ÿξ sù 

ì∃öθ yz öΝÍκö n= tã Ÿω uρ öΝèδ tβθ çΡt“ øt s† ∩⊂∈∪                                              () ٣٥سورة األعراف آية(  

اختاذ ما يقي سخط اهللا وعذابه بامتثال أوامره واجتناب النواهي ما اهتدوا به "فحقيقة التقوى    
  )٣(."وانتفعوا غاية االنتفاع 

وتعترب التقوى هي منتهى درجات السالكني وهو التربي من كل شيء سوى اهللا تعاىل فحمله على "   
  )٤(. "املقام األكمل من مراتبها

$ (قال اهللا تعاىل  pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ψ9$# (#ρ ß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ “ Ï% ©!$# öΝä3s)n= s{ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ ⎯ÏΒ öΝä3Î= ö6 s% öΝä3ª= yès9 tβθà)−G s? ∩⊄⊇∪(  
  )٢١سورة البقرة آية (                                                                                        

  : اآلثار التربوية للتقوى 
  للتقوى آثار تتضح من خالل حياة اإلنسان املسلم، ويصبح حلياته معىن وأثراً من خالل اكتسابه هلا     

  ــــــــــــــــــ
  .١م، صـ١٩٩٨هـ ـ١٤١٨أمحد خليل مجعه، هيثم هالل محزة، التقوى، سلسلة مفاهيم إسالمية، دار اليمامة دمشق، )١(
  . ٢٨٨كرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، مرجع سابق، صـعبد الرمحن بن ناصر السعدي، تيسري ال)٢(
 .٤٠املرجع السابق، صـ)٣(
 .٦٩م،صـ٢٠٠١هـ ـ١٤٢١سليمان نصيف الدحدوح،من هم املتقون،دار البشائر اإلسالمية،بريوت،)٤(



  

٨٨  
  :فمن هذه اآلثار كما يلي

  _:حمبة اهللا للمتقني)١

’4(قال اهللا تعاىل       n?t/ ô⎯tΒ 4’nû÷ρ r& ⎯Íν Ï‰ôγ yè Î/ 4’ s+¨?$#uρ ¨β Î* sù ©!$# =Ås ãƒ t⎦⎫É)−G ßϑ ø9$# ∩∠∉∪)   ( ٧٦سورة آل عمران آية(  

وأدى ، إن من آمن باهللا تعاىل ربا ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم رسوالً ، واتقى اهللا ،واجتنب حمارمه     
األمانة وحفظها ، فإن اهللا حيبه ويكرمه، وذلك يدل على أن اإلنسان قد ترىب تربية إسالمية أدت إىل أن 

  .يتصف بالتقوى اليت ا تتزكى النفس وتتطهر 
  -:ة التحرر من العبودي)٢

التقوى حترر اإلنسان من العبودية لغري اهللا ، فيتحرر عقله من اخلرافات ، واألوهام ، ويتحرر ضمريه     
  .من اخلضوع والذل واالستسالم وتتحرر حياته من تسلط املتأهلني من البشر على عبادة اهللا 

  -:تكوين شخصية املسلم)٣
تعني التقوى على تكوين شخصية املسلم املتزنة اليت توحد غايتها وطريقها ، فليس هلا سوى إله     

  .واحد تلجأ إليه يف مجيع أمور حياا وشاا
  - :ذيب النفس البشرية) ٤

وذلك باتقاء مجيع ما يف اإلنسان قلبه وجوارحه وتفكريه ملعاين التقوى، فتتهذب النفس وتتزكى من     
ل القيام بأعمال العبادة واألخالق احلسنة والتعامل بكل ما يف ذلك من معامالت يبعد عن غضب خال

  . اهللا وسخطه
إن مدارج التزكية كثرية ومتشعبة ، فإذا كان اإلخالص مفتاح التزكية وسرها ، يسري يف كل جزء    

ائل ، وتالزمها كل معاين اليت تنبت فيها كل الفض)كاألرض الطيبة اخلصبة ( أو جانب أو مرفق منها 
التزكية والسلوك من إميان وإحسان ، وإتقان والتزام احلق وأداء األمانة وعمل الصاحلات وغري ذالك من 

  . األعمال
فإن التقوى روحها وجوهرها يسري يف كل عمل من األعمال أي إن التقوى واإلخالص يلزم كل 

  .واحد منهما اآلخر
  
  
 
 
  
  



٨٩  

  -:بادةتزكية النفس والع) ٢
إن اإلسالم يزكي أفراد اتمع الذي ترىب تربية إسالمية من خالل القيام بأمور شرعها اهللا سبحانه     

وتعاىل لنا من الدين وهي الفرائض يف العبادات واملعامالت على لسان نبيه املصطفى عليه وعلى سائر 
 نا اخلـالق جل وعال بأدائها فنحن األنبياء أفضل الصالة والسالم ، وهي ليست أمور تعبدية فقط أمـر

  _:وهي كما يلي .نؤديها حىت تزكوا أنفسنا 

  _:الصالة) أ
هي أفضل ما يتقرب به املتقربون إىل رم ، ولقد مدح اهللا سبحانه وتعاىل املؤمنني وبني أهم صفام    

⎪⎦t"(اليت يتصفون ا قال اهللا تعاىل  Ï% ©!$#uρ öΛèε 4’ n?tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ ÝàÏù$ pt ä† ∩⊂⊆∪ (             ) ٣٤سورة املعارج آية( 

ويعترب شأن الصالة عظيم يف تفريغ القلب، وتقويته، وشرحه وابتهاجه، ولذته أكرب شأن، وفيها اتصال   
  .القلب والروح باهللا وقربه، والتنعم بذكره

الصالة أكرب العون على حتصيل مصاحل الدنيا واآلخرة ، ودفع مفاسد الدنيا واآلخرة ،وهي "إن يف    
منهاة عن اإلمث ، ودافعة ألدواء القلوب،ومطردة للداء عن اجلسد ، ومنورة للقلوب ، ومبيضة للوجه، 

ة ألخالط الشهوات ومنشطة للجوارح والنفس وجالبة للرزق ودافعة للظلم ، وناصرة للمظلوم ، وقامع
  )١(."، وحافظة للنعمة ، ودافعة للنقمة ، ومرتلة للرمحة وكاشفة للغمه 

θ#)(قال اهللا تعاىل  ãΖŠ Ïè tFó™ $#uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ Íο 4θ n=¢Á9$#uρ 4 $ pκ̈ΞÎ)uρ îο uÎ7s3s9 ω Î) ’ n?tã t⎦⎫Ïè Ï±≈ sƒ ø: $# ∩⊆∈∪ (  

  )٤٥سورة البقرة آية (                                                                                        

öãΒ(وقـال اهللا تـعاىل  ù&uρ y7 n= ÷δr& Íο 4θ n= ¢Á9$$ Î/ ÷É9 sÜô¹ $#uρ $ pκö n= tæ ( Ÿω y7 è= t↔ ó¡nΣ $]% ø— Í‘ ( ß⎯øt ªΥ y7 è%ã— ötΡ 3 èπ t6 É)≈yè ø9$# uρ 

3“ uθ ø)−G= Ï9 ∩⊇⊂⊄∪                                                                         () ١٣٢سورة طه آية(  

ô‰s% yx(وقال اهللا تعاىل  n=øùr& tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# öΝèδ ’ Îû öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθãè Ï±≈ yz      ∩⊄∪(  

 )٢_١سورة املؤمنون آية (                                                                                    

ô‰s% yx(وقال اهللا تعاىل  n= øùr& ⎯tΒ 4’ª1 t“ s? ∩⊇⊆∪ tx.sŒ uρ zΟó™ $# ⎯Ïµ În/u‘ 4’©?|Á sù ∩⊇∈∪)           ( ١٥_١٤سورة األعلى آية(  

   تزكية النفس وهي مهمة وهلا قدر عظيم واإلنسان الذي ترىب تربية إسالميةإن هذه اآليات دالة على 
  

  ــــــــــــــــــــ

  .١٧م،صـ٢٠٠٢هـ ـ١٤٢٢عادل عبد الشكور الزرقي، ذوق الصالة عند اإلمام ابن القيم، دار طويق للنشر والتوزيع، الرياض )١(



٩٠  
  _:عليه أن يعتين بصالته كما يلي    
إن إنسان التربية اإلسالمية .إن تكون موافقة صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم قدر اإلمكان _ :أوال  

وهو يصلي ، ويؤدي اهليئات واألركان والواجبات ، يشعر بأنه يسري على هدى النيب صلى اهللا عليه 
انا ما ثبت عنه صلى اهللا وسلم فيلزم ما التزمه النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ويترك ما تركه ، ويفعل أحي

عليه وسلم فعله أحيانا ، مث نراه ينوع بعض األذكار ، لورود ذلك عنه صلى اهللا عليه وسلم ومن خالل 
  .تتبع منهج النيب صلى اهللا عليه وسلم  يف الصالة يشعر حبالوة اإلتباع وتتزكى نفسه بإتباعه

  .أن يراعي اخلشوع فيها_ :ثانيا  

ô‰s% yx( قال اهللا تعاىل  n= øùr& tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# öΝèδ ’ Îû öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθãè Ï±≈ yz ∩⊄∪)   ( ٢_١سورة املؤمنون آية(  

θ#)( وقال سبحانه وتعاىل  ÝàÏ≈ ym ’n?tã ÏN≡uθ n= ¢Á9$# Íο 4θ n= ¢Á9$#uρ 4‘sÜó™ âθ ø9 $# (#θ ãΒθ è% uρ ¬! t⎦⎫ÏFÏΨ≈ s% ∩⊄⊂∇∪ (  

  )٢٣٨سورة البقرة آية (                                                                                      

إن اخلشوع يف الصالة يؤدي باإلنسان إىل تزكية النفس فال يتفكر اإلنسان إال يف صالته ، وعن    
تفكر يف املوت ليتخذ أا آخر صالة له كيفية االقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، وعلى املصلي أن ي

،كما على املصلي أن يتدبر معاين الكلمات واآليات ويعرف ما تشمله هذه اآليات من تعظيم هللا 
  .سبحانه وتعاىل ويترك كل الذنوب واملعاصي واآلثام فهي سد منيع للوقوف باإلنسان املسلم 

çµ…(قـال اهللا تـعـاىل     s9 ×M≈t7Ée)yè ãΒ .⎯ÏiΒ È⎦ ÷⎫t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ô⎯ÏΒ uρ ⎯Ïµ Ïù= yz …çµ tΡθ Ýàxøt s† ô⎯ÏΒ ÌøΒ r& «!$# 3 χ Î) ©!$# Ÿω 
çÉitó ãƒ $ tΒ BΘöθ s)Î/ 4© ®L ym (#ρ çÉitó ãƒ $ tΒ öΝÍκÅ¦ àΡr'Î/ 3 !#sŒÎ)uρ yŠ# u‘ r& ª!$# 5Θöθ s)Î/ #[™þθ ß™ Ÿξ sù ¨ŠttΒ …çµ s9 4 $ tΒ uρ Οßγ s9 ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ ⎯ÏΒ 

@Α#uρ ∩⊇⊇∪               (                                                                      ) ١١سورة الرعد آية(  

واإلنسان يف صالته عليه أن ال ينشغل بالدنيا وال التفكري فيها ألن ذلك يكون على حساب آخرته ،   
ني يناجيه يف جوف الليل وعلى املسلم أن يقوم إىل صالة الليل ألا تزكية لإلنسان  وتوثيق صلته بربه ح

تسمو بصاحبها يف درجات الكمال اإلنساين وحيرز أرقى الدرجات "فيدعوه ويتوجه إليه ، فالصالة 
  )١(. "وهي كمال العبودية

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفضل : عن أيب بشر جعفر انه مسع محيد بن عبد الرمحن يقول 
  )٢(."ل الصيام بعد رمضان احملرم الصالة بعد الفريضة قيام الليل وأفض

  ــــــــــــــــــــــــ
  .١٦٨م،صـ٢٠٠٠هـ ـ١٤٢١حممد عبد القادر أبو فارس،تزكية النفس،دار الفرقان،األردن، ) ١(
ت .باب فضل صالة الليل املكتبة العلمية بريوت ،د أمحد شعيب النسائي،سنن النسائي،كتاب قيام الليل وتطوع النهار،)٢(
 .٢٠٧صـ.٣جـ.



    

٩١  
  عليكم بقيام الليل فانه دأب :وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  

  )١(."الصاحلني قبلكم وهو قربة إىل ربكم ومكفرة للسيئات و منهاة لآلثام 
  .ة وصالة الوترواإلنسان يرى األمور اليت تدفعه إىل تزكية النفس كصالة التراويح والصالة مع اجلماع 

  _:ومن أهم اآلثار التربوية للصالة
الصالة نشاط إنساين يومي يصل املسلم خبالقه وتتكون العادات احلسنة عند املسلم منذ طفولته ) ١

  .ومنها التعود على النظافة وطهارة الثوب واملكان والبدن ، وتقوم على تربية املسؤولية حنو اجلماعة 
وجسمي متكامل ومتكرر فهي تسهم يف حفظ طاقات املسلم وخاصة الشباب الصالة نشاط نفسي ) ٢

 )٢(.حيث تتبدد يف نشاطات ضارة كاالنشغال بلذات اجلنس دون التقيد بالزواج ومسؤولياته
إن الصالة جتعل من اإلنسان املسلم شخص يتخلى عن الصفات السيئة كالكربياء، ويتحلى بصفة ) ٣

  .على املعاصي وذا تتزكى النفس التواضع فال يتعاىل، وال يصر
تعود الصالة اإلنسان املسلم على النظام وتقسيم الوقت على حسب األحوال وترتيب حياته طبقاً ) ٤

  .لألولويات الالزمة

  _:الزكاة) ب
  فريضة اجتماعية تقوم على البذل بالتنازل عن جزء من املال الذي ميلكه املسلم طاعة هللا وابتغاء ثوابه   
  ؤدي الزكاة وفق شروط معينة ، والزكاة هي تطهري للمال، وتزكية ، وتنمية له بفضل اهللا تعاىل عزوت   

õ‹è{ ô⎯ÏΒ öΝÏλÎ;≡uθ(وجل قال اهللا تعاىل   øΒ r& Zπ s% y‰|¹ öΝèδãÎdγ sÜè? ΝÍκ Ïj.t“ è?uρ $ pκÍ5 Èe≅ |¹ uρ öΝÎγ ø‹n= tæ ( ¨β Î) y7 s?4θ n= |¹ Ö⎯s3y™ 

öΝçλ°; 3 ª!$#uρ ìì‹Ïϑ y™ íΟŠ Î= tæ ∩⊇⊃⊂∪(                                                                      ) ١٠٣سورة التوبة آية(  

فهي تطهر النفس من البخل والقسوة واألثرة وتبين جمتمعاً متكامالً وهي إحساس بالفضل والنعمة    
اليت أنعم اهللا ا على اإلنسان والزكاة من األمور اليت تساعد النفس على تزكيتها وارتقائها على بذل 

  .املال

⎪⎦t(قال اهللا تعاىل  Ï% ©!$#uρ ρ â™§θ t7s? u‘# ¤$! $# z⎯≈ yϑƒ M}$#uρ ⎯ÏΒ ö/Å‰ Ï= ö7s% tβθ™7Ït ä† ô⎯tΒ ty_$ yδ öΝÍκö s9 Î) Ÿω uρ tβρß‰Ågs† ’ Îû 

öΝÏδ Í‘ρß‰ß¹ Zπ y_% tn !$ £ϑÏiΒ (#θè?ρ é& šχρ ãÏO ÷σãƒ uρ #’ n?tã öΝÍκÅ¦ àΡr& öθ s9uρ tβ% x. öΝÍκÍ5 ×π |¹$ |Á yz 4 ⎯tΒ uρ s−θ ãƒ £xä© ⎯Ïµ Å¡øtΡ 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .٥١٧-٥١٦،صـ٥كتاب الدعوات ،جـحممد عيسى الترمذي،مرجع سابق ، )١(
  .١٢٢سعيد إمساعيل علي وآخرون،مرجع سابق،صـ)٢(
  



٩٢  

š Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ šχθ ßs Î=øßϑ ø9   )٩سورة احلشر آية )                                                    (∪®∩ #$

، وللزكاة تأثريات تربوية بالغة األمهية يف تكوين شخصية الفرد كعضو صاحل يف اتمع الذي يعيش فيه  

  .وتشترك معه يف حتقيق األهداف والغايات واملنافع املشتركة
كما أن الزكاة تساعد يف إصالح البشرية، ومنع الفساد يف األرض، وإقامة جمتمع متضافر، القوى يأخذ 

الغين ميد يديه  للفقري يف مودة ورمحة مطبقاً لشرع اهللا ، وإن التربية اإلسالمية من شأا بيد الضعيف و
أن تظهر املواهب والقوى حبيث ختصص كل قوة ملا هي له، فال ختبو قوة كانت تستطيع العمل وال 
ة ينطفيء نور عقل كان ميكن أن جيتهد ويستنبط ، ومن يعجز عن العمل تتكفل الدولة أو اجلماع

  .اإلسالمية يف سد حاجته، ورفع العوز فقد جعل هلؤالء حقاً يف أموال األغنياء

  _:ومن اآلثار التربوية للزكاة

*sŒÎ#(قد قرنت الزكاة بالصالة فكانت عنوان اإلخوة اإلسالمية قال اهللا تعاىل ) ١ sù y‡n= |¡Σ $# ãåκô− F{$# ãΠãçt ø: $# 

(#θ è= çGø% $$ sù t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# ß]ø‹ym óΟèδθ ßϑ ›?‰ y ùρ óΟèδρ ä‹äz uρ öΝèδρ çÝÇôm $#uρ (#ρ ß‰ãèø% $#uρ öΝßγ s9 ¨≅ à2 7‰|¹ ós∆ 4 β Î* sù (#θ ç/$ s? 

(#θ ãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#âθ s?# u™uρ nο 4θŸ2 ¨“9$# (#θ = y⇐sù öΝßγ n=‹Î; y™ 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm   )٥سورة التوبة آية )          (∪∋∩ ‘§

*βÎ( وقال اهللا تعاىل     sù (#θ ç/$ s? (#θãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?# u™uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# öΝä3çΡ≡uθ ÷z Î* sù ’Îû Ç⎯ƒ Ïe$! $# 3 ã≅ Å_Á xçΡuρ ÏM≈tƒ Fψ$# 

5Θöθ s)Ï9 tβθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊇⊇∪                                                                  () ١١سورة التوبة آية(  

البخل، والشح واجلشع، والطمع والشر اليت تنعكس أثرها السلبية تزكية للنفس من الرذائل وخاصة ) ٢
  .على حياة اجلماعة 

تساعد الزكاة على إعطاء كل ذي حق حقه وعدم التقاعس يف أداء احلقوق، وإعانة كل احملتاجني ) ٣
  .مع توفر االستطاعة 

ار والبذل والكرم واجلود تعود الزكاة اإلنسان الصاحل على التحلي باألخالق والفضائل وخاصة اإليث) ٤
  .والتضحية يف سبيل اآلخرين

تقوي الزكاة يف املؤمن روح االنتماء االجتماعي ، واالهتمام بأمر اجلماعة ، ومشاركتها االجيابية )" ٥
  .الفعالة فيما حيقق سعادا وخيفف من بؤسها

  بني خمتلف أعضاء اجلماعة  تسهم الزكاة يف إقامة املصلحة العامة ذات األهداف والغايات املشتركة) ٦
   
  
  



٩٣  
  )١(."فقراء وأغنياء واليت تتوقف عليها حياة اجلماعة وسعادا وتقدمها

مما يوجب األمن يف البالد لسد احلاجة "تقوم الزكاة باحلد من تكدس األموال لدى األغنياء وهي ) ٧
  )٢(."وهنائهم للفقراء واحملتاجني مما يؤدي إىل احتاد الرعية وسعادة اجلميع 

شعور للمؤمن املؤدي زكاة ماله بالسكينة والطمأنينة يف نفسه والراحة والرضا إلحساسه بأنه أدى ) ٨
حق اهللا تعاىل عليه، وطهر ماله وزكاه ،فالزكاة مصدر سعادة مستمرة يف حياته مما حيفزه على البذل 

  .فته فيها والعطاء واملزيد من العمل حىت يزيد من اعمار األرض وحيقق خال

  :الصوم)جـ
الصوم هو حلية العام كله ، وفيه جتديد لإلميان يف النفس والصحة واجلسم ، فالصوم واجب على   

والنفس األمارة ،الفرد واجلماعة ، وفيه ذيب للنفس فالنفس املطمئنة تزداد إمياناً وتتزكى ذا الصوم 
والصوم له ."ما حرم اهللا سبحانه وتعاىل بالسوء تنضبط يف هذا الشهر، وتترىب على الصرب وتترك

  )٣(."خصيصة ليست لغريه من العبادات وهي إضافته إىل اهللا عز وجل 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال   

  )٤(."يل وأنا أجزي بهاهللا عز وجل إال الصوم فانه :احلسنة عشرة أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف قال 
  _:وفضل الصوم لسببني مها

  .أنه سر وعمل باطن ال يراه اخللق وال يدخله رياء) أ"   
أنه قهر لعدو اهللا، ألنه وسيلة العدو الشهوات، وتقوى باألكل والشرب وبالصوم تضيق على )ب  

   )٥(."الشياطني املسالك واملداخل
اخلري والنظام والطاعة والصرب واإلخالص، وهو كف  ففي الصوم ذيب وتزكية للنفس وتعويد على

النظر واللسان واليد والرجل وسائر اجلوارح من اآلثام وعن احملرمات، كما تشمل اآلداب وسائر 
  .األحكام والفضائل يف املساواة واملواساة واإلحساس بأفراد أمة اإلسالم

  _:األثر التربوي للصوم
إلنسان من املعاصي، ومدرسة يتعلم فيها مسو الروح وصفاء النفس الصوم حافز للتقوى ألنه يقي ا) ١ 

$(قال اهللا تعاىل.ولذة املناجاة لرب العاملني  yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ |=ÏG ä. ãΝà6ø‹n= tæ ãΠ$ u‹Å_Á9$# $ yϑ x. |=ÏG ä. ’ n?tã   

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .٣٨٨م ، صـ١٩٩٣هـ ـ١٤١٣اإلسالمية يف السنة النبوية،الدار العربية للكتاب،لبيا،عبد احلميد الصيد الزنتاين،أسس التربية )١(
 .٨٥م، صـ١٩٩٩هـ ـ١٤٢٠علي أمحد احلنبلي، حكمة التشريع وفلسفته، دار الكتب العلمية، بريوت ، )٢(
  .٤٥م، صـ١٩٨٣هـ ـ١٤٠٣أمحد عبد الرمحن بن قدامه، خمتصر القاصدين، مكتبة املؤيد، الطائف، )٣(
  . ،باب فضل الصيام١٥٨،صـ٣مسلم بن احلجاج النيسابوري،مرجع سابق، جـ)٤(
  .٤٥أمحد عبد الرمحن بن قدامه،مرجع سابق،صـ) ٥(



٩٤  

š⎥⎪ Ï%©!$# ⎯ÏΒ öΝà6Î= ö7s% öΝä3ª= yè s9 tβθ à)−G s? ∩⊇∇⊂∪)                                                       ( ١٨٣سورة البقرة آية(  

الصوم يتزكى اإلنسان حيث يبتعد عن حمارم اهللا والشهوات ويكبح مجاحها، وحيول ومن خالل ) ٢
رغباا ،ويروضها أن تستعذب الصرب على طاعة اهللا والصوم تربية وتنمية جلانب اإلرادة يف شخصية 

 .املسلم 
واإلحسان الصوم تربية اجتماعية فيحس املسلم الغين بأخيه املسلم الفقري البائس، ويذكرهم حباهلم )٣

  .إليهم والرمحة م ومد يد العون هلم
يعود الصوم على األمانة وعدم اخليانة ؛إذ هي عبادة يف السر فيتعود حفظ األمانة وحيفظ حقوق ) ٤

  .العباد يف السر والعالنية
يلتقي اجلسد والقلب على "و، الصوم تزكية للنفوس، وذيب لألخالق، وتكرمي لإلنسان وجنسه) ٥

  )١(."وفريضة الصوم، فالصيام والقرآن إصالح للجسد والروح وذيب للشكل واملضمون كتاب اهللا

فبالصوم تتزكى النفس ، ويرتقى اإلنسان يف مدارج السالكني ، ويصبح اإلنسان زكي النفس مهذب 
  . األخالق

  )٢(."وعزا يظهر فيه رمز االحتاد والقوة والوحدة وسعادة األمة"الصوم تربية إسالمية للمجتمع؛ إذ )٦
وبالصوم يظهر توحد األمة على كلمة واحد، وعلى عبادة واحدة، ويسعد اجلميع إلحساسهم حباجة   

  .الفقراء
  )٣(."الصوم عبادة جتعل اإلنسان واعياً فكرياً مطبقاً ملنهجية واضحة ضمن خطة ووعي وتفكري)٧

  _:احلج) د
لديه سبل االستطاعة كالزاد والراحلة وأمن فريضة على كل مسلم البد من أدائها إذا توفرت      

ÏµŠ(قال اهللا تعاىل. الطريق، وهي شعرية من الشعائر Ïù 7M≈ tƒ#u™ ×M≈uΖÉi t/ ãΠ$ s)¨Β zΟŠ Ïδ≡tö/Î) ( ⎯tΒ uρ …ã& s#yz yŠ tβ% x. $ YΨ ÏΒ#u™ 3 

¬!uρ ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9$# k Ïm ÏMø t7ø9$# Ç⎯tΒ tí$ sÜtG ó™ $# Ïµ ø‹s9 Î) Wξ‹ Î6 y™ 4 ⎯tΒ uρ txx. ¨βÎ* sù ©!$# ;© Í_ xî Ç⎯tã t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèø9 $# ∩®∠∪  

  )٩٧سورة آل عمران آية (                                                                                    

  فاهللا سبحانه وتعاىل جعل يف احلج منافع حتقق مصاحل الدين والدنيا ،ومن أبـرز هذه املنافع تزكية     
األهل واألوطان واألعمال طاعة هللا ،واحلج من القواعد اخلمس اليت بين عليها اإلسالم وهو والتجرد عن 

  .ركن من أركانه
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٧م، صـ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩حممد حممود عمري،العبادات وأثرها يف التربية والتهذيب،مكتبة التراث اإلسالمي القاهرة ) ١(
  .١٢٥مرجع سابق، صـسعيد إمساعيل علي، ) ٢(
  .٥٥عبد الرمحن النحالوي،مرجع سابق،صـ) ٣(



٩٥  
  _:ولكي حيقق احلج دوره يف تزكية النفس البد أن تتوفر فيه الشروط التالية  
  . اإلخالص هللا وحده)١

k(جتنب الرفث والفسوق واجلدال امتثاالً لقوله تعاىل )٢ pt ø:$# Ößγ ô© r& ×M≈tΒθ è= ÷è̈Β 4 ⎯yϑ sù uÚtsù  ∅ ÎγŠ Ïù 

¢k pt ø:$# Ÿξsù y]sùu‘ Ÿω uρ šXθ Ý¡èù Ÿω uρ tΑ#y‰Å_ ’ Îû Ædkys ø9 $# 3 $ tΒ uρ (#θ è= yèøs? ô⎯ÏΒ 9öyz çµ ôϑ=÷è tƒ ª!$# 3 (#ρ ßŠ¨ρ t“ s?uρ  χ Î* sù 

uöyz ÏŠ# ¨“9$# 3“ uθ ø)−G9$# 4 Èβθ à)¨?$#uρ ’ Í<'ρ é'̄≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊇®∠∪)                                 ( ١٩٧سورة البقرة آية(  

  _:وللحج أثر تربوي
يقوي احلج إميان املسلم وعقيدته، وذلك بشعوره بعظمه اهللا تعاىل وقدرته،وإظهار عبوديته له ) ١

وتسبيحه والتلبية له ودعائه فيما لديه من نعيم مقيم واخلوف من عذابه ، واالطمئنان إىل عفوه ورمحته 
  .وكرمه ولطفه وهدايته وعونه

ؤمن السكينة والطمأنينة واألمن والسالم ويقوي أمله يف اهللا تعاىل واطمئنانه يشع احلج يف نفس امل)" ٢
إىل جتاوزه عن زالته وسيئاته وذنوبه وخطاياه ، فيقبل على احلياة مبزيد من الثقة والتفاؤل والروح 

  .االجيابية 
التجاوز والعفو يعود احلج املؤمن على ضبط غضبه والتحكم يف انفعاالته ويغرس فيه روح التسامح و) ٣

  )١(."وغريها مما جيعل خلقه رضيا حممودا حمببا إىل اآلخرين
يزكي احلج نفس املؤمن ويطهرها ، ويفجر فيها املعاين السامية والقيم العليا كالعفة واالستقامة )٤

واحلياء والشعور باملساواة والتواضع والعدل واخلري والرفق والعطف والتعاون وحنوها من الصفات 
  .احلميدة النافعة للفرد واجلماعة 

يهذب احلج نفس املؤمن ويرقي خلقه وجينبه الصفات املذمومة كالغرور والتكرب والعجب واخليالء )٥
  .واملباهاة وغريها من األخالق املذمومة

 احلج وسيلة لتنمية الروح اجلماعية واالنتماء االجتماعي للمسلمني واملؤمنني وامليل للمشاركة)٦
نية بني املسلمني وتقوية متاسكهم وتالمحهم وترامحهم وتعاطفهم والعناية بشؤوم العامة، وحتقيق الوجدا

  .األهداف والغايات اليت تعود عليهم بالفائدة املشتركة يف دينهم ودنياهم

  _ :مثرة العبادة 

øŠ©9 §É9§{( إن مجيع شعائر اهللا تزكية قال اهللا تعاىل   ø9$# βr& (#θ —9uθ è? öΝä3yδθ ã_ ãρ Ÿ≅ t6Ï% É−Îô³yϑ ø9$# É>Ìøó yϑ ø9 $#uρ £⎯Å3≈ s9uρ   

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .٣٩٤عبد احلميد الصيد الزنتاين،مرجع سابق،ص)١(



٩٦  

§É9 ø9$# ô⎯tΒ z⎯tΒ#u™ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $#uρ ÌÅz Fψ$# Ïπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ É=≈ tG Å3ø9$#uρ z⎯↵Íh‹Î; ¨Ζ9 $#uρ ’ tA# u™uρ tΑ$ yϑ ø9$# 4’ n?tã ⎯Ïµ Îm6 ãm “ Íρ sŒ 

4† n1öà)ø9$# 4’ yϑ≈ tG uŠø9$#uρ t⎦⎫Å3≈|¡yϑ ø9$#uρ t⎦ ø⌠ $#uρ È≅‹ Î6 ¡¡9$# t⎦,Î#Í← !$ ¡¡9$#uρ ’Îûuρ ÅU$ s% Ìh9$# uΘ$ s% r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# ’tA# u™uρ nο 4θŸ2 ¨“9$#  

šχθ èùθ ßϑø9 $#uρ öΝÏδ Ï‰ôγ yèÎ/ #sŒÎ) (#ρ ß‰yγ≈ tã ( t⎦⎪ ÎÉ9≈ ¢Á9 $#uρ ’Îû Ï™!$ y™ ù't7ø9 $# Ï™!#§œØ9$#uρ t⎦⎫Ïnuρ Ä¨ ù't7ø9$# 3 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θ è% y‰|¹ ( y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθ à)−G ßϑ ø9$# (∩⊇∠∠∪                                                              ) ١٧٧سورة البقرة آية(  

كما يف قـوله . واملراد بالرب مجيع خـصال اخلري اليت حيبها اهللا لذلك عـد اهللا أصل التقوى"   

š (تـعـاىل tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç⎯tã Ï' ©#Ïδ F{$# ( ö≅è% }‘Ïδ àM‹Ï%≡uθ tΒ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 Ædk ys ø9$#uρ 3 }§øŠs9uρ •É9 ø9$# β r'Î/ (#θ è?ù's? šVθãŠç6 ø9$# ⎯ÏΒ 

$ yδ Í‘θßγ àß £⎯Å3≈ s9uρ §É9 ø9$# Ç⎯tΒ 4† s+¨?$# 3 (#θ è?ù&uρ šVθ ã‹ç7ø9$# ô⎯ÏΒ $ yγ Î/≡uθ ö/r& 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# öΝà6¯= yè s9 šχθ ßs Î= øè? ∩⊇∇®∪ (             

 )١٨٩سورة البقرة آية (                                                                                                   
  )١(."النفس هي مثرة العبادةوتقوى اهللا بتزكية 

$(قال اهللا تعاىل   pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ß‰ç6 ôã $# ãΝä3−/u‘ “ Ï% ©!$# öΝä3 s)n= s{ t⎦⎪ Ï%©!$#uρ ⎯ÏΒ öΝä3Î= ö6 s% öΝä3ª= yè s9 tβθ à)−G s?      

  )٢١سورة البقرة آية ()∪⊆⊅∩

  _:ذكر اهللا) هـ
ذكر اهللا ودعاؤه ال حيتاجان إىل واسطة ، وال إىل تصور وسطاء عند اهللا ، ال يف إجراء الذكر وال يف     

قبوله ، ألن اهللا تعاىل ال حيتاج إىل وسيط ألنه مسيع بصري ، عليم خبري ، بصغائر األشياء واألفعال 
  ان ذلك طعنا يف صفات اهللا تعاىل ودقائقها وينبغي أن تترسخ هذه العقيدة يف نفوس مجيع الناس ، وإال ك

تظهر وتتجلى قبل كل شيء يف طاعة اهللا تعاىل ، والتزام حدوده وشرائعه، وأحكامه " وحقيقة الذكر   
مجيع أنواعها من صالة وصيام وصدقة وتالوة القران وتسبيح وحتميد وليل : وآدابه ، واملراد بالطاعة 

وهذا هو املراد  )٢(."هو الذي ذكر اهللا بقلبه ولسانه : ع اهللا ونصيحة وغري ذلك ، فإن املطيع الذي أطا

’þ(من قول اهللا تعاىل  ÎΤρ ãä.øŒ$$ sù öΝä.öä.øŒr& (#ρ ãà6ô© $#uρ ’Í< Ÿω uρ Èβρãàõ3s?   ( ∩⊇∈⊄∪           

  )١٥٢سورة البقرة آية (                                                                                                   

$(وقوله تعاىل  pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#ρ âè0 øŒ$# ©!$# #[ø.ÏŒ #ZÏVx. ∩⊆⊇∪                       () ٤٠سورة األحزاب آية(  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . ٦٧_٦٦م،صـ٢٠٠٠هـ ـ١٤٢١سليم عيد اهلاليل، منهج األنبياء يف تزكية النفوس،دار ابن عفان للنشر والتوزيع،القاهرة،)١(
 .٩م،صـ٢٠٠٢هـ ـ١٤٢٣وهبة الزحيلي،ذكر اهللا تعاىل،دار املكتيب،دمشق،)٢(

  



٩٧  
  :والذكر البد له من شروط وهي 

  .الصلة باهللا تعاىل)٤.  اإلميـان بأمساء اهللا وصفاته) ٣خشوع النفس   ) ٢.   حضور القلب مع اهللا)١

  _:فالذكر له آثار تربوية هي 

⎪⎦t(الطمأنينة واألمن والسكينة قال اهللا تعاىل)١ Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ ’⎦È⌡uΚ ôÜs?uρ Οßγ ç/θ è= è% Ìø.É‹Î/ «!$# 3 Ÿω r& Ìò2É‹Î/ «!$# 

’⎦ È⌡yϑ ôÜs? Ü>θè= à)ø9$# ∩⊄∇∪                                                                () ٢٨سورة الرعد آية(  

  .تقوية الصلة باهللا تعاىل ورقابة اهللا يف السر والعلن وغرس معامل التقوى يف النفس والسلوك)٢

بة على قدر باللسان والقلب، والعمل واحلال، فنصيبه من احمل: إن دوام ذكر اهللا تعاىل على كل حال) "٣
  .فالذكر من أسباب حمبة اهللا تعاىل  )١(."نصيبه من الذكر

⎪⎦t"(ميكن لإلنسان أن يذكر اهللا يف كل أوقاته وحاالته قال اهللا تعاىل ) ٤ Ï% ©!$# tβρ ãä.õ‹tƒ ©!$# $ Vϑ≈ uŠÏ% #YŠθ ãè è% uρ 

4’ n?tã uρ öΝÎγ Î/θ ãΖã_ tβρ ã¤6xtG tƒ uρ ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ $ uΖ−/u‘ $ tΒ |Mø)n= yz #x‹≈ yδ WξÏÜ≈ t/ y7oΨ≈ ys ö6 ß™ $ oΨ É) sù 

z># x‹tã Í‘$̈Ζ9$# ∩⊇®⊇∪                                                              () ١٩١سورة آل عمران آية( 

   )٢(."وهي العبادة اليت متكنك املواظبة عليها عند ما تضعف عن باقي العبادات لسن أو مرض"
تترك الذكر لعدم " اهللا مع الغفلة قد يؤدي باإلنسان إىل احلضور يف الذكر والتنبيه له فال  إن ذكر) ٥

حضور قلبك مع اهللا فيه، فإن غفلتك عن وجود ذكر أشد من غفلتك يف وجود ذكره فعسى أن يرفعك 
  .من ذكر مع وجود غفلة إىل ذكر مع وجود يقظة

ومن ذكر مع وجود حضور إىل ذكر مع غيبة ومن ذكر مع وجود يقظة إىل ذكر مع وجود حضور 
  )٣(."وما ذلك على اهللا بعزيز، عما سوى املذكور

فعن أيب هريرة . إن الذكر يزكي النفس ويرفعها إىل مقام الذاكرين اهللا فالذاكرون هم أهل السبق) ٦
يقال له كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسري يف طريق مكة فمر على جبل : رضي اهللا عنه قال

الذاكرون اهللا : ما املفردون يارسول اهللا ؟ فقال:قالوا.سريوا هذا مجدان سبق املفردون: مجدان فقال
  )٤(.كثريا والذاكرات

  ــــــــــــــــــــــــ
  .١٧،صـ٣حممد بن أيب بكر بن القيم ،مدارج السالكني،مرجع سابق،جـ) ١(
م  ٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٧تهذيب النفس،شرح حممد جندات احملمد،دار املكتيب،سوريا ،أمحد بن حممد  السكندري،تاج العروس احلاوي ل)٢(

  .٣٤٤،صـ
  .٥٥٦،صـ١م،جـ٥هـ ـ١٤٢٦أمحد حممد السكندري،احلكم العطائية،شرح حممد سعيد البوطي،دار الفكر،دمشق،)٣(
  .٦٣،صـ٨مسلم بن احلجاج النيسابوري،مرجع سابق،باب احلث على ذكر اهللا تعاىل ،جـ) ٤(



  

٩٨ 
يعني الذكر على استجابة الدعاء ،وجماة الشدائد ، ويغري اهللا إرادته بتغري األحوال ففي قصة نيب اهللا )٧

šš(قال اهللا تعاىل . زكريا Ï9$ uΖèδ $ tã yŠ $−ƒ ÌŸ2 y— …çµ −/u‘ ( tΑ$ s% Éb> u‘ ó=yδ ’ Í< ⎯ÏΒ šΡà$ ©! Zπ −ƒ Íh‘èŒ ºπt7Íh‹sÛ ( š ¨ΡÎ) 

ßì‹Ïÿ xœ Ï™!$ tã ‘$! $# ∩⊂∇∪ çµ ø?yŠ$ oΨ sù èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# uθ èδ uρ ÖΝÍ← !$ s% ’Ìj?|Á ãƒ ’ Îû É># tós Ïϑ ø9$# ¨β r& ©!$# x8çÅe³u; ãƒ 4© zós u‹Î/ $ P% Ïd‰|Á ãΒ 

7π yϑ Î= s3Î/ z⎯ÏiΒ «!$# #Y‰Íh‹y™ uρ #Y‘θÝÁ ym uρ $ wŠÎ; tΡuρ z⎯ÏiΒ t⎦⎫Ås Î=≈ ¢Á9$# ∩⊂®∪ tΑ$ s% Éb> u‘ 4’ ¯Τr& ãβθä3tƒ ’ Í< ÖΝ≈ n=äî ô‰s% uρ z© Í_ tó n= t/ 

çy9Å6ø9 $# ’ÎAr&tøΒ $#uρ ÖÏ%$ tã ( tΑ$ s% š Ï9≡x‹x. ª!$# ã≅ yèøtƒ $ tΒ â™!$ t±o„ ∩⊆⊃∪ tΑ$ s% Éb> u‘ ≅ yèô_ $# þ’ Ík< Zπ tƒ#u™ ( tΑ$ s% y7çG tƒ#u™ ω r& 

zΟÏ k= x6è? }¨$̈Ψ9$# sπ sW≈ n= rO BΘ$−ƒ r& ω Î) #Y“ øΒ u‘ 3 ä.øŒ$#uρ y7 −/§‘ #ZÏWŸ2 ôx Îm7y™ uρ Äc© Å´ yèø9 $$Î/ Ì≈ x6ö/M}$#uρ ∩⊆⊇∪     (  
  ) ٤١_٣٨سورة آل عمران آية(                                                                              

إن لذكر اهللا أثر عظيم يف تربية النفس ،وحتريك الذات ؛ألن ذكره تعاىل يريب يف مقام النفس مراقبة ) ٨
 )١(."ألعمال وأرفعهاحيث أن مداومة الذكر من أزكي ا...اهللا يف السلوك والتصرفات

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أال أخربكم خبري أعمالكم عند :فعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال 
مليككم وارفعها يف درجاتكم وخري لكم من إنفاق الذهب والورق،وخري لكم من أن تلقوا عدوكم 

   )٢(.بلى قال ذكر اهللا: فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما عمل آدمي عمال قط أجني من : وعن معاذ رضي اهللا عنه قال

  )٣(.عذاب اهللا من ذكر اهللا
  .ففي احلديثني تربية ، وذكرى لكل فرد من أفراد اتمع حىت يكون من الذاكرين اهللا ، وحمباً للذكر   
  )٤(."األوقات وعمارا باألوراد على سبيل الدوام  الطريق إىل اهللا تعاىل يؤدي إىل مراقبة"إن ) ٩

  .فدوام الذكر من أفضل األعمال وأكثرها قبوالً ففيه حمبة اهللا تعاىل للذكر وصفة اخلريية
إن خيار عباد اهللا الذين يراعون الشمس والقمر "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب أوىف قال

  )٥(."والنجوم واألظلة لذكر اهللا
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٨٩م،صـ٢٠٠١هـ ـ١٤٢١هاشم علي األهدل،التربية الذاتية،دار املعايل،عمان،)١(
 .٤٢٨،صـ٥حممد عيسى  الترمذي،مرجع سابق،كتاب الدعوات ،جـ) ٢(
  الصغري ، املكتب ،وصححه حممد ناصر الدين األلباين يف صحيح اجلامع ٢٣٩،صـ٥أمحد بن حنبل الشيباين،املسند،مرجع سابق ،جـ)٣(

  . ٥٥٢٠، برقم ١٤٢صـ٥ ـم، ج١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩اإلسالمي، دمشق،     
  .٩٠سعيد حوى، املستخلص يف تزكية النفس، مرجع سابق، صـ)٤(
    تالكتاب العلمية، بريو رعبد القادر عطا، دا قاإلميان وأسسه، حتقي بعلى الصحيحني، كتا كحممد بن عبد اهللا احلاكم، املستدر) ٥(

  .٥١،صـ١م،جـ١٩٩٠هـ ـ١٤١١،    
 



٩٩  
وسلم من  كل ذكر من األذكار كتالوة القرآن والتسبيح والتهليل والصالة على النيب صلى اهللا عليه)١٠

ß§ôϑ"(وقال اهللا تعاىل .وسائل التزكية وترقيق القلوب ¤±9$# ãyϑ s)ø9 $#uρ 5β$t7ó¡çt ¿2 ∩∈∪ ( 

  ) ٥سورة الرمحن آية (                                                                                       

öΝs9"(وقال تعاىل   r& ts? 4’ n< Î) y7 În/u‘ y#ø‹x. £‰tΒ ¨≅ Ïjà9 $# öθ s9 uρ u™!$ x© …çµ n= yè yf s9 $ YΨÏ.$ y™ ¢ΟèO $ uΖù= yè y_ }§ôϑ ¤±9$# Ïµ ø‹n= tã Wξ‹ Ï9yŠ 

∩⊆∈∪ ¢ΟèO çµ≈ uΖôÒ t6 s% $ uΖøŠs9 Î) $ VÒö6 s% #ZÅ¡o„ ∩⊆∉∪ (                                      ) ٤٦_٤٥سورة الفرقان آية( 

tyϑ(وقال تعاىل  s)ø9$#uρ çµ≈ tΡö‘ £‰s% tΑÎ—$ oΨ tΒ 4© ®L ym yŠ$ tã Èβθ ã_ óãèø9 $% x. ÉΟƒ Ï‰s)ø9   )٢٩سورة يس آية (           )  ∪®⊃∩ #$

uθ(وقال تعاىل èδ uρ “ Ï% ©!$# Ÿ≅yè y_ ãΝä3s9 tΠθ àf ‘Ζ9$# (#ρ ß‰tG öκtJ Ï9 $ pκÍ5 ’ Îû ÏM≈yϑ è= àß Îhy9 ø9$# Ìós t7ø9 $#uρ 3 ô‰s% $ uΖù= ¢Á sù ÏM≈tƒ Fψ$# 5Θöθ s)Ï9  

šχθ ßϑ n=ôèƒ ∩®∠∪ )                                                                   ( ٩٧سورة األنعام آية(  

األوقات إمنا خلقها اهللا ليستعان على أمور الدنيا وعلى ذكره،والشغل فكل هذه دالئل على أن هذه 
  .بالطاعات والدار اآلخرة

  _:الدعاء) ز
الدعاء له أمهية كربى، ومرتلة عظمى يف اإلسالم فقد أمر اهللا تبارك وتعاىل بدعائه يف مواضع عديدة   

ملقربة كما توعد املستكربين بعذاب كبري من كتابه العزيز، ووعد املتمسكني باالستجابة احملققة والرمحة ا

$tΑ(قال اهللا تعاىل. وشر مستطري s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ÎΤθ ãã ÷Š$# ó=Éf tG ó™ r& 4ö/ä3s9 ¨βÎ) š⎥⎪ Ï%©!$# tβρ çÉ9 õ3tG ó¡o„ ô⎯tã ’ÎAyŠ$ t6 Ïã 

tβθ è=äz ô‰u‹y™ tΛ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ ÌÅz# yŠ ∩∉⊃∪                                                  () ٦٠غافر آية سورة (  

الدعاء هو "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يـقول :عن النعمان بن بشري رضي اهللا عنه قال     

$tΑ: (العبادة، مث قال s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ÎΤθ ãã ÷Š$# ó=Éf tG ó™ r& 4ö/ä3s9 ¨βÎ) š⎥⎪ Ï% ©!$# tβρçÉ9 õ3tG ó¡o„ ô⎯tã ’ÎAyŠ$ t6Ïã tβθè= äz ô‰u‹y™ 

tΛ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ ÌÅz# yŠ ∩∉⊃∪ )".(١(  

فأخرب صلى اهللا عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة ؛ ألنه حقيقة العبودية تربز يف الدعاء ظاهراً وباطناً،    
 ففي الظاهر جند سلوك الداعي ميثل أرفـع أنواع التذلل والتقرب كرفع اليدين أو السجود وخفض

 ويسمعه، ويف الباطن ميتلئ القلبالصوت مع خشوع اجلوارح، مناجاة الرب سبحانه وتعاىل كأنه يراه 
  فكل هذه األعمال من وسائل التزكية ، ولذا كان الرسول.حباً وأنساً بصفات اجلالل والكمال واجلمال
  ــــــــــــــــــــــــ 

  ،وصححه حممد ناصر   ٢٩٦٩،حديث رقم ١٩٥ -١٩٤،صـ٥باب التفسري سورة البقرة، جـ حممد سورة الترمذي ،مرجع سابق،)١(
  .٢٣٧٠،حديث رقم  ٢٤، صـ٣م ، جـ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨األلباين ،صحيح سنن الترمذي ،مكتب التربية العريب لدول اخلليج ،     



  ١٠٠ 
  . صلى اهللا عليه وسلم يسأل ربه بأن يزكي نفسه

اللهم إين أعوذ بك من العجز ،والكسل : ( عن  زيد بن أرقم  رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  كان يقول
،والبخل ،واهلرم ، وعذاب القرب ، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خري من زكها ،أنت  ،واجلنب

وليها وموالها ، اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع ، ومن قلب ال خيشع  ، ومن دعوة ال يستجاب 
  )١().هلا

    -:وللدعاء آثار جليلة 
  .الدعاء طاعة هللا وامتثال ألمره عز وجل )١ 
  .،ففيه تفريج اهلم وزوال الغم وتيسري األمور :بب النشراح الصدر الدعاء س)٢
  .الدعاء سبب لرفع غضب اهللا ، فمن مل يسال اهللا غضب عليه )٣
فبالدعاء تكرب النفس وتشرف ، وتعلو اهلمة وتتسامى "الدعاء وسيلة لتكْبر النفس وتعلو اهلمة هلا )٤

جته، ويستعني به يف كافة أموره، وذا يقطع الطمع ذلك أن الداعي يأوي إىل ركن شديد يرتل به حا
  )٢(."فما يف أيدي الناس ، يستخلص من أسرهم ، ويتحرر من رقهم، ويسلم من فتنهم

  .الدعاء تذكري للنفس حبقيقة فقرها إىل اهللا وصلتها به )٥
ساسها بالضياع الدعاء هو سبيل إىل التوبة احلقة فال يقضي على النفس ويوردها موارد التهلكة كإح)"٦

  ) ٣(."وفقدان السند املعني واليد احلانية

  _:اجلهاد ) ح
. احلياة اليت يعيشها اإلنسان حياة تكليف وابتالء ولذلك جعل اهللا سبحانه وتعاىل هذه احلياة دار جماهدة 

واجلهاد  جمال ووسيلة لتزكية النفس ، و به تكون ترقية اإلنسان لنفسه وترقية له يف املعايل،ومبا أن 
  _:اجلهاد يؤدي باإلنسان إىل  تزكية نفسه  فتتزكى من خالل أمور هي

  -:جهاد الفرد لنفسه )١ 
  أن جياهـد على تعلم اهلدي ودين احلـق الـذي ال فالح هلا وال سعادة يف               : أوال"            
  .معاشها ومعادها إال به ،ومىت فاا علمه شقيت يف الدارين            

  العلم بال عمل إن مل يضرها  أن جياهـد على العـمل به بعد علمه وإال فمجرد:ثانيا              
  .مل ينفعها           

  ــــــــــــــــــــــ
مسلم بن حجاج بن مسلم، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مـا مل يعمـل، دار   ) ١(

  .٨٢-٨١ـ،ص٨ـت ، ج.، بريوت، داملعرفة
  .١٩م،صـ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨خزمي،الرياض، حممد إبراهيم احلمد،الدعاء،دار ابن)٢(
  .١٩٦ت،صـ.حممد شديد، منهج القرآن يف التربية، دار النشر والتوزيع ، القاهرة،د)٣(



١٠١  
  أن جيـاهد على الدعوة إليه وتعليمه، من ال يعلمه وإال كان من الذين يكتمون :ثالثا           
  .علمه وال ينجيه من عذاب اهللا ماأنزل اهللا من اهلدى و البينات وال ينفعه          

  أن جياهد على الصرب لتحمل مشاق الدعوة إىل اهللا وأذى اخللق، ويتحمل ذلك:رابعا              
  كله هللا فإنه استكمـل صار من الربانيـني، فإن السلف جممـوعون على أن العامل ال           
  عمل به ويعلمه فمن علم وعلّم فذلكيستحق أن يسمى ربانياً حىت يعـرف احلـق وي          
  )١."(يدعى عظيماً يف ملكوت السماء          

  مرتبتان_ :جهاد الشيطان)٢

≈⎯β̈Î) z(قال اهللا تعاىل     sÜø‹¤±9$# ö/ä3s9 Aρß‰tã çνρ ä‹Ïƒ ªB$$ sù 4#‡ρ ß‰tã $ yϑ ¯ΡÎ) (#θ ãã ô‰tƒ …çµ t/÷“ Ïm (#θ çΡθ ä3u‹Ï9 ô⎯ÏΒ É=≈ pt õ¾r& 

ÎÏè ¡¡9   )٦سورة فاطر آية ()                                                                              ∪∌∩ #$
 .جهاده على دفع ما يلـقي إىل العبد من الشبهات والشكوك القادحة يف اإلميان:أوالً

  جهاد على دفع ما يلقي إليه من اإلرادات الفاسدة والشهوات،فجهاد اإلرادات: ثانياً                  

$:( قال تعاىل .يكون بعده اليقني وجهاد الشهوات يكون بعده الصرب                  oΨù= yè y_ uρ öΝåκ÷]ÏΒ  

             Zπ £ϑ Í← r& šχρß‰öκu‰ $ tΡÍö∆ r'Î/ $ £ϑ s9 ((#ρ çy9 |¹ (#θ çΡ% Ÿ2uρ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ tβθãΖÏ%θ ãƒ ∩⊄⊆∪   (  

  )٢٤سورة السجدة آية (                                                                               
  فأخرب أن إمامة الدين إمنا تنال بالصرب واليقني، فالصرب يدفع الشهوات واإلرادات               
  )٢."(الفاسدة ، واليقني يدفع الشكوك والشبهات              

ومن خالل جماهدة النفس يصلح نفسه ويصفيها ،وهي طاعة هللا واستعداد لغريه من أنواع اجلهاد   
وعلى اإلنسان أن ال يغايل ،وال ينحرف يف جهاد لنفسه بتحرمي احلالل ،وتعذيب اجلسد،وحىت تتزكى 

يتجنب الفحشاء واملنكر ،ويتجنب خطوات الشيطان، ويهتدي دى القرآن النفس على اإلنسان أن 
  .الكرمي وسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وأما جهاد الكفار واملنافقني فأربع مراتب ، بالقلب واللسان واملال "_:جهاد الكفار واملنافقني )٣
  )٣(."والنفس وجهاد الكفار أخص باليد وجهاد املنافقني أخص باللسان

  .فاجلهاد منازل أهله من أعلى املنازل يف اجلنة كما هلم الرفعة يف الدنيا فهم األعلون يف الدنيا واآلخرة

öθ(قال اهللا تعاىل   s9uρ $ oΨ ø⁄Ï© $ oΨ ÷Wyè t7s9 ’ Îû Èe≅à2 7π tƒ ös% #\ƒ É‹¯Ρ ∩∈⊇∪                          () ٥٢سورة الفرقان آية(  

 ــــــــــــــــــــــ
هـ ١٤٠١حممد بن أيب بكر بن القيم،زاد املعاد يف خري هدى العباد،مؤسسة حتقيق شعيب االرنؤوط، ) ٣)(٢)(١(
  .١٠،صـ٣م،جـ١٩٨١ـ

  



١٠٢  

$( وقال اهللا تعاىل  yϑ ¯ΡÎ) šχθ ãΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ «!$$ Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ §ΝèO öΝs9 (#θ ç/$ s?ötƒ (#ρ ß‰yγ≈ y_ uρ öΝÎγ Ï9≡uθ øΒ r'Î/ 

óΟÎγ Å¡àΡr&uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθ è% Ï‰≈¢Á9$#  ∩⊇∈∪ (                          ) ١٥سورة احلجرات آية(  

$(وقال اهللا تعاىل    pκš‰ r'̄≈ tƒ © É<¨Ζ9$# Ï‰Îγ≈y_ u‘$ ¤à6ø9$# t⎦⎫É)Ï≈ oΨ ßϑ ø9$#uρ õáè= øñ$#uρ öΝÍκö n= tã 4 öΝßγ1 uρ ù'tΒ uρ ÞΟ̈Ψ yγ y_ ( }§ø♥ Î/uρ 

çÅÁ yϑ ø9   )٧٣سورة التوبة آية ()                                                                        ∪⊃∠∩ #$

فجهاد الكفار باحلجة والبيان وتبليغ القرآن، وجهاد املنافقني باحلجة وهو أصعب من جهاد الكفار  
  .وتتطهرإذ باجلهاد تتزكى النفس وتصلح .وهو جهاد خواص األمة

  _:حماسبة النفس) ط
النفس عدو لدود لصاحبها إن أطلق هلا العنان ، وترك هلا احلبل على الغارب ، أسرته بالسوء وقادته   

$(إىل املهالك، وقال اهللا تعاىل  pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# öÝàΖ tFø9uρ Ó§øtΡ $ ¨Β ôM tΒ£‰s% 7‰tó Ï9 ( (#θ à)¨?$#uρ ©!$#4  

¨β Î) ©!$# 7Î7yz $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? ∩⊇∇∪         (                                                ) ١٨سورة احلشر آية(   

  وحقيقة احملاسبة تفقد ما مضى وما يستقبل وهي واجبة بإمجاع األمة،وأما العلم احلامل عليها فهو" 
  )١(."اإلميان مبحاسبة اهللا تعاىل

  .نوع قبل العمل ونوع بعده:النفس نوعان مهمانوحماسبة 
  _:حماسبة النفس قبل العمل :األول 

قال احلسن .وهو أن يقف عند أول مهه وإرادته، وال يبادر بالعمل حىت تتبني له رجاحته على تركه  
  )٢(." رحم اهللا عبداً وقف عند مهه، فإذا كان هللا أمضاه، وإن كان لغريه تأخر"البصري رمحه اهللا

ال يزال العبد خبري ما كان له واعظ من نفسه ، وكانت الفكرة من عمله ، "قال احلسن رمحه اهللا 
والذكر من شأنه ، واحملاسبة من مهته ، وال يزال بشر ما استعمل التسويف ، واتبع اهلوى ، وأكثر الغفلة 

  )٣(.  "، ورجح األماين
بينما حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما قال

  )٤(..."أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك:فأخربين عن اإلحسان قال...ذات يوم  
  ـــــــــــــــــــــــ

  .٤٦م،صـ٢٠٠٣هـ ـ١٤٢٤يوسف املرعشلي،تزكية النفس،دار املعرفة،بريوت،) ١(
  .٧٧رجع سابق، صـأمحد فريد، تزكية النفوس، م) ٢(

  .١٣٨ت ، صـ.احلسن بن يسار البصري، الزهد، حتقيق حممد عبد الرحيم حممد، دار احلديث، القاهرة ، د) ٣(
  .٣٨،صـ١جـ، مسلم احلجاج مسلم النيسابوري،مرجع سابق، كتاب اإلميان)٤(



١٠٣  
  هل ذلك العمل مقدور عليه : فإذا حتركت النفس لعمل من األعمال ، وهم به العبد ،وقف أوالً ونظر

أو غري مقدور؟ ومستطاع وغري مستطاع ؟ فإن مل يكن مقدوراً مل يقدم عليه،وهل فعله خري من تركه 
من كان "وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه  أم تركه خري من فعله ؟

  )١(."يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليسكت
فهذه مراقبة العبد يف الطاعة أما مراقبته يف املعصية تكون بالتوبة والندم واإلقالع، ومراقبته يف "     

املباح تكون مبراعاة األدب والشكر على النعم فإنه ال خيلو من نعمه البد من الشكر عليها وال خيلو من 
  )٢(. "بلية البد من الصرب عليها

الباعث إرادة وجه اهللا عز وجل وثوابه أم إرادة اجلاه والثناء واملال  فهذه األمور اليت ذكرت إن كان  
  .من املخلوق، فإن كان األول أقدم عليه إن كان الثاين مل يقدم

ومجاع ذلك أن حياسب العبد املؤمن الذي ترىب ترببه إسالمية ونشأ النشأة الصحيحة على دين اهللا  
نها تداركه إما بقضاء أو إصالح مث حياسب نفسه على نفسه أوال ،وعلى الفرائض فإذا تذكر نقصا م

املناهي،فإن عرف أنه ارتكب شيئاً تداركه بالتوبة واالستغفار واحلسنات املاحية مث حياسب نفسه على 
الغفلة، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر واإلقبال على اهللا مث حياسب نفسه مبا تكلم أو 

↔Ÿ≅t(كما قال اهللا تعاىل. ذناه وذلك إخالصاً هللا تعاىل ومتابعة لنفسهمشت به رجاله أو مسعته أ ó¡uŠÏj9 

t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ⎯tã 4öΝÎγ Ï% ô‰Ï¹ £‰tã r&uρ t⎦⎪ ÌÏ≈ s3ù= Ï9 $ ¹/# x‹tã $ VϑŠÏ9 r& ∩∇∪                                 () ٨سورة األحزاب آية (  

  ـ حماسبة النفس بعد العمل :النوع الثاين

ô‰s% yx(تعاىل قال اهللا  n= øùr& ⎯tΒ $ yγ8©.y— ∩®∪ ô‰s% uρ z>% s{ ⎯tΒ $ yγ9¢™ yŠ ∩⊇⊃∪             () ١٠_٩سورة الشمس آية(  

عن شداد بن أوس عن النيب صلى اهللا  .واحملاسبة بعد العمل يف أمور مقصدها حماسبة النفس ومتابعتها 
تبع نفسه هواها ومتىن على والعاجز من أالكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت، " -:عليه وسلم قال

اسب يوم ومعىن قوله من دان نفسه يقول حياسب نفسه يف الدنيا قبل أن حي. هذا حديث حسن".اهللا
 وإمناحاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا وتزينوا للعرض األكرب : بن اخلطاب قالويروى عن عمر . القيامة

ال يكون : ويروى عن ميمون بن مهران قال. يف الدنياخيف احلساب يوم القيامة على من حاسب نفسه 
  )٣(.العبد تقيا حىت حتاسب نفسه كما حياسب شريكه من أين مطعمه وملبسه

حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن "وكما قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  
  ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٨،صـ١جـ، النيسابوري،مرجع سابق، كتاب اإلميانمسلم احلجاج مسلم )١(
  .٤٧٦أمحد عبد الرمحن بن قدامه، مرجع سابق، صـ)٢(
  . ٥٥٠،صـ٤، جـ٢٥حممد عيسى الترمذي ، مرجع سابق ، كتاب القيامة والرقاق والورع ، باب )٣(



١٠٤  

Í×tΒ›7(قال تعاىل . توزنوا، فإن أهون عليكم يف احلساب عدا أن حتاسبوا أنفسكم وتزنوا للعرض األكرب öθ tƒ 

tβθ àÊ t÷èè? Ÿω 4’ s∀øƒ rB óΟä3ΖÏΒ ×π uŠÏù% s{ ∩⊇∇∪                                             () ١)(١٨سورة احلاقة آية(  

  . ولذلك املؤمن حياسب نفسه يف الدنيا عن كل عمل ، قبل ألن حياسب يوم القيامة عن أعماله   
  )٢(."قوام على نفسه حياسب نفسه إن املؤمن:"وقال احلسن البصري 

  هل أخلص هللا سبحانه أم ال ؟.  فمن حياسب نفسه يف الدنيا، ويكون حسابه عن كل عمل عمله
  :واحملاسبة بعد العمل يف أنواع ثالثة "        

  حماسبتها على طاعة قصرت فيها حق اهللا فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي،وحق اهللا )١                 
  :           يف الطاعة ستة أمور وهي                   
  .متابعة الرسول صلى اهللا علي وسلم )ج. النصيحة هللا فيه  )ب.  اإلخالص يف العمل )أ                 
 .شهود تقصريه فيه بعد ذلك كله)و. شهود منة اهللا عليه)هـ. شهود مشهد اإلحسان)د                
  .أن حياسب نفسه على كل عمل كان تركه خرياً له من فعله )٢                

  أن حياسب نفسه على أمر مباح ملا فعله وهل أراد به اهللا تعاىل والدار اآلخرة فيكون )٣                
  )٣."(له رحباً أو أراد به الدنيا وعاجلها فسيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به                 

ô⎯yϑ(ىلقال اهللا تعا sùr& uθèδ íΟÍ← !$ s% 4’ n?tã Èe≅ä. ¤§øtΡ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡x. 3 (#θ è= yèy_ uρ ¬! u™!% x.uà° ö≅ è% öΝèδθ ‘ϑ y™ 4 ÷Πr& …çµ tΡθ ä↔ Îm6t⊥ è? $ yϑ Î/ 

Ÿω ãΝn= ÷è tƒ † Îû ÇÚö‘ F{$# Πr& 9Îγ≈ sàÎ/ z⎯ÏiΒ ÉΑöθ s)ø9$# 3 ö≅ t/ z⎯Îiƒ ã— t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#ρ ãxx. öΝèδ ãõ3tΒ (#ρ‘‰ß¹ uρ Ç⎯tã È≅‹ Î6 ¡¡9$# 3 ⎯tΒ uρ 

È≅ Î=ôÒ ãƒ ª!$# $ yϑ sù …çµ s9 ô⎯ÏΒ 7Š$ yδ ∩⊂⊂∪                                                    () ٣٣سورة الرعد آية(  

وإذا استمر اإلنسان املسلم يف مراقبة نفسه وحماسبتها حىت يستقيم األمر له ، فيضحى سلطانه على   
نفسه كامالً، فأمن مكرها ، وضمن خريها، وبلغ املرتلة اليت وعد ا ربه ذا اجلالل واإلكرام عبادة 

  .املخبتني

$"(قال اهللا تعاىل  pκçJ−ƒ r'̄≈ tƒ ß§ø¨Ζ9 $# èπ ¨ΖÍ×yϑ ôÜßϑ ø9$# ∩⊄∠∪ û© Éë Å_ ö‘$# 4’n< Î) Å7 În/u‘ Zπ uŠÅÊ# u‘ Zπ ¨ŠÅÊ ó£∆ ∩⊄∇∪ ’Í?ä{÷Š$$ sù ’Îû “ Ï‰≈t6 Ïã 

∩⊄®∪ ’ Í?ä{÷Š$#uρ © ÉL ¨Ζy_ ∩⊂⊃∪                                                                  (            ) ٢٩_٢٧سورة الفجر آية(  

 إن املؤمن قوام على نفسه حياسب نفسه هللا وإمنا خف"عن احلسن البصري قال  
 احلساب يوم القيامة على قوم حـاسبوا أنفسهم يف الدنيا وإمنا شق احلساب يوم                    

  ـــــــــــــــــــــــ
  .١٤٩،صـم١٩٨٣هـ ـ١٤٠٣أمحد بن حنبل الشيباين،الزهد ، دار الكتب العلمية،بريوت،)١(
  .٧٨أمحد عبد الرمحن بن قدامة املقدسي،مرجع سابق،صـ) ٢(
  .٧٨أمحد فريد،مرجع سابق،ص) ٣(



١٠٥  
  القيامة على قوم أخذوا هذا األمر على غري حماسبة إن املؤمن يفجأ الشيء يعجبه
  فيقول واهللا إين ألشتهيك وإنك ملن حاجيت ،ولكن اهللا ما من وصله إليك هيهات

  ويفرط منه الشيء فريفع إىل نفسه فيقول ما أردت إىل هذا وهلذاحيل بيين وبينك 
  ،واهللا تعاىل عذر ا، واهللا ال أعود هلذا أبدا إن شاء اهللا ، إن املؤمنني قوم أوثقهم
  القرآن حال بينهم وبني هلكتهم ،إن املؤمن أسري يف الدنيا يسعى يف فكاك رقبته،

  )١."(ىت يلقي اهللا عز وجل يعلم أنه مأخوذ عليه يف ذلك كلهال يأمن شيئا ح                        

  _ :اخلبيئة ) ي
حيث يصلح هذا العمل ليوم يف توسل إىل )٢(."عمل صاحل مل يطلع عليه بشر" العمل الصاحل اخلفي وهي

من استطاع منكم أن يكون له خبٌء من "عن الزبري رضي اهللا عته قال النيب صلى اهللا عليه وسلم . اهللا
  )٣(." مل صاحل فليفعلع

  .مثل قصة أصحاب الغار خببايا أعماهلم اخلالصة يف من األعمال اليت يزكو ا القلب بإذن اهللا تعاىل
  .إن هذه العبادات اليت يقوم ا اإلنسان تقوم بتزكية النفس إذا أخلص فيها إىل اهللا 

  _:تزكية النفس والعقل)٣

  ـ:العقل)أ     
مي وظيفة من وظائف القلب، وليس وجوداً مستقالً كما يظن البعض، واإلنسان العقل يف القرآن الكر  

يبلغ درجة النضج العقلي أو الرشد حني يعقل ما هو خري وصواب وما هو شر وخطأ مث يسلك طبقاً 
 .هلذا العقل 

ذي أنزله وللعقل يف اإلسالم مرتلة رفيعة ال تدانيها مرتلة، وكيف ال يكون كذلك ودين اهللا تعاىل ال"   
.. على خلقه يف كتابه الكرمي، ويف سنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم، قد جعل القيام به منوطاً بوجود العقل

   )٤(. "ارتفع التكليف، وعد فاقده كالبهيمة ال تكليف عليه)أي العقل ( فإذا فقد 
،وسائقهم العمل  لعلمجعل اهللا عز وجل رأس أمور العباد العقل، ودليلهم ا_:قال صاحل بن عبد الكرمي "

 )٥(."، ومقويهم على ذلك الصرب
  : ولكي تتزكى القدرات العقلية تكون مبا يلي

  ــــــــــــــــــــ 
  .٥١سابق ،صـ ع، مرجداحلسن بن يسار البصري، الزه)١(
  .٣٦م، صـ٢٠٠٥ـ  ـه١٤٢٥التقوى، القاهرة،  رالوصول إىل اهللا تعاىل، دا لحممد حسني يعقوب، أصو)٢(
  ،٢٠٢١٩، حديث رقم ٤١٥،صـ٦السيوطي ، مرجع سابق، جـ نحالل الدين عبد الرمح)٣(
  .١٣، صـ٣جـ، إبراهيم موسى الشاطيب ، مرجع سابق)٤(
  .٢٣م، صـ١٩٩٣_ هـ١٤١٣عبداهللا بن حممد القرشي املعروف بابن أيب الدنيا، العقل وفضله، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، )٥(
 



    
١٠٦  

لصحة العمل وهو بفضل اهللا يعصمه من الزيغ واالحنراف عن اجلادة، به يعرف  العلم ضروري)١
اإلنسان ربه وما يوصل إليه، وما جيب عنه ويعرف رسوله ودينه، ويعرف حقيقة احلياة واملوت والدنيا 
 واآلخرة ، وحقيقة نفسه ،وما حوله ، فالعلم الذي يقرب إىل اهللا هو العلم الذي حيقق التزكية املهمة،

  . ويكفي أن اهللا سبحانه قضى بأن العلماء هم أشد الناس خشية له سبحانه وتعاىل

$!™óΟs9r& ts? ¨βr& ©!$# tΑt“Ρr& z⎯ÏΒ Ï( فقال اهللا تعاىل yϑ ¡¡9 $# [™!$ tΒ $ oΨô_ t÷z r'sù ⎯Ïµ Î/ ;N≡tyϑ rO $ ¸Î= tFøƒ ’Χ 4$ pκçΞ≡uθ ø9r& z⎯ÏΒ uρ ÉΑ$ t6 Éf ø9$# 

7Šy‰ã` ÖÙ‹Î/ Öôϑ ãm uρ ì#Î= tFøƒ ’Χ $ pκçΞ≡uθ ø9r& Ü=ŠÎ/# {xî uρ ×Šθ ß™ ∩⊄∠∪ š∅ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# Å_U!#uρ ¤$! $#uρ ÉΟ≈ yè÷ΡF{$#uρ ì#Î= tFøƒ èΧ 

…çµ çΡ≡uθ ø9r& 3š Ï9≡x‹x. $ yϑ ¯ΡÎ) © y´ øƒ s† ©!$# ô⎯ÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã 3(#àσ¯≈ yϑ n=ãè ø9$# χ Î) ©!$# î“ƒ Í•tã î‘θ àxî  ∩⊄∇∪ ( ) ٢٨سورة فاطر آية(  

=óΟn"( قال اهللا تعاىل.عباده وجعله مقدما على العملوالعلم عبادة عظيمة، وقد أمر اهللا  ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈s9 Î) ω Î)  

ª!$# öÏøó tG ó™ $#uρ š Î7/Ρs% Î! t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$#uρ 3 ª!$#uρ ãΝn= ÷è tƒ öΝä3t7¯= s)tG ãΒ ö/ä31 uθ ÷WtΒ uρ ∩⊇®∪ () ١٩سورة حممد آية(  

ففي اآلية بدأ بالعلم وثىن بالعمل ، ورأس العلم معرفة اهللا تعاىل وتوحيده اليت تتزكى به النفس، فالعلم  
  .شرط ضروري للعمل ليصح ويستقيم على أمر اهللا سبحانه وتعاىل

  _:أهداف العلم 
  .إن اإلسالم ال يعرف علماً من أجل العلم وال معرفة من أجل املعرفة فلكل شيء هدف وغاية   

  _:ومن أهداف العلم ما يلي 

=zΝn(قال اهللا تعاىل. معرفة اهللا سبحانه وتعاىل واإلميان به)١   ÷è u‹Ï9 uρ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θè?ρ é& zΟù= Ïè ø9$# çµ ¯Ρr& ‘,ys ø9$# ⎯ÏΒ 

š Îi/¢‘ (#θãΖÏΒ ÷σãŠsù ⎯Ïµ Î/ |M Î6 ÷‚ çG sù …ã& s! öΝßγ ç/θè= è% 3 ¨β Î)uρ ©!$# ÏŠ$ yγ s9 t⎦⎪ Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ 4’ n< Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β ∩∈⊆∪ (  
  )٥٤سورة احلج آية (                                                                                         

 )١."(فالعلم يتبعه اإلميان تبعية ترتيب، واإلميان تتبعه حركة القلوب من اإلخبات واخلشوع هللا تعاىل" 

$tΑ(قال تعاىل . ويقترن العلم واإلميان s% uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& zΝù= Ïèø9$# z⎯≈ yϑƒ M}$#uρ ô‰s)s9 óΟçFø[Î6 s9 ’Îû É=≈ tFÏ. «!$# 4’ n<Î) ÇΠöθ tƒ 

(Ï]÷è t7 ø9$# #x‹≈ yγ sù ãΠöθ tƒ Ï]÷è t7ø9$# öΝà6¨ΖÅ3≈ s9 uρ óΟçFΖä. Ÿω tβθßϑ n= ÷è s? ∩∈∉∪                       () ٥٦سورة الروم آية(  

والقرآن الكرمي يدعو إىل النظر والتفكري والعلم؛ ألن احلقيقة الدينية يف اإلسالم ال ميكن أن تناقض  
  .احلقيقة العقلية

  ـــــــــــــــــــــــ
  .٧٠م،صـ١٩٩٤هـ ـ١٤١٤عبد البديع عبد العزيز اخلويل، يف التربية اإلسالمية، جامعة األزهر، كلية التربية، )١(



١٠٧  
قال اهللا  .استخلف اهللا سبحانه وتعاىل اإلنسان يف األرض _ :املخـلوقات لإلنسان اخلليفـةتسخري )٢

$øŒÎ)uρ tΑ(تعاىل s% š •/u‘ Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ÎoΤÎ) ×≅Ïã% y` ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (Zπ x‹Î= yz (#þθ ä9$ s% ã≅ yè øgrBr& $ pκ Ïù ⎯tΒ ß‰Å¡øãƒ $ pκ Ïù à7Ïó¡o„ uρ 

u™!$ tΒ Ïe$! $# ß⎯øt wΥuρ ßx Îm7|¡çΡ x8Ï‰ôϑ pt ¿2 â̈ Ïd‰s)çΡuρ (y7s9 tΑ$ s% þ’ ÎoΤÎ) ãΝn= ôã r& $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n=÷è s? ∩⊂⊃∪     ( ) ٣٠سورة البقرة آية(  

  .والتسخري ال ميكن أن يأيت لإلنسان بدون العلم للكشف عن سنن اهللا يف الكون، واكتشاف الطاقات
  )١(."فالعلم احلق يهدي إىل اإلميان واإلميان احلق يفسح جماالً للعلم"
إن املعرفة يف اإلسالم مربية لإلنسان؛ ولذا ال خيلو نص إال فيه داللة تربوية : التربية املتكاملة لإلنسان)٣

$tΑ(قال اهللا تعاىل . صرحية أو ضمنية s% Éb> u‘ ÷y uõ° $# ’ Í< “ Í‘ ô‰|¹ ∩⊄∈∪ ÷Åc£o„ uρ þ’Í< “ ÌøΒ r& ∩⊄∉∪ ö≅ è=ôm $#uρ Zο y‰ø)ãã ⎯ÏiΒ   

’ ÎΤ$ |¡Ïj9 ∩⊄∠∪ (#θßγ s)øtƒ ’ Í<öθ s% ∩⊄∇∪(                                                                 ) ٢٨_٢٥سورة طه آية(  

$(وقال تعاىل    pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ ç7Ï⊥ tGô_ $# #ZÏWx. z⎯ÏiΒ Çd⎯©à9 $# χ Î) uÙ ÷è t/ Çd⎯©à9$# ÒΟøO Î) ( Ÿω uρ (#θ Ý¡¡¡pgrB Ÿω uρ 

=tG øó tƒ Νä3àÒ ÷è −/ $ ³Ò ÷è t/ 4 =Ït ä† r& óΟà2 ß‰tnr& β r& Ÿ≅ à2 ù'tƒ zΝós s9 ÏµŠÅz r& $ \G øŠtΒ çνθ ßϑ çF÷δ Ìs3sù 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# 4 ¨βÎ) ©!$# 

Ò># §θ s? ×Λ⎧Ïm   )١٢سورة احلجرات آية (                                                                           )∪⊅⊆∩ ‘§

=óΟn(وقال تعاىل     sùr& (#ρ çÅ¡o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# tβθ ä3tG sù öΝçλm; Ò>θè= è% tβθ è= É)÷ètƒ !$ pκÍ5 ÷ρ r& ×β#sŒ# u™ tβθãè yϑ ó¡o„ $ pκÍ5 ( $ pκ̈ΞÎ* sù Ÿω 
‘yϑ ÷è s? ã≈ |Á ö/F{$# ⎯Å3≈ s9uρ ‘yϑ ÷è s? Ü>θè= à)ø9$# © ÉL ©9$# ’ Îû Í‘ρ ß‰Á9$# ∩⊆∉∪ (                                ) ٤٦سورة احلج آية( 

  . ومن تربية اإلنسان باآليات القرآنية تتزكى نفسه ويصبح إنساناً زكياً 

  _:مثرة العلم
إن العلم الذي يؤدي إىل معرفة اهللا هو أشرف العلوم وأوجبها، وكانت مثار شجرته ذات األصل    

تمام الثابت، واليت تزكت أنفسهم فثمرة علمهم جماهدة النفس حىت يتفرغ القلب، فتستطيع أن تشتغل ب
  .القوى جبهاد النفس والسعي إىل اهللا وعبادته وإزالة القذى عن النفس والترقي مبعارج التقوى

والعلم له صلة بالتزكية فالعامل باحلق العامل به هو املنعم عليه، وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع    

ô‰s% yx(والعمل الصاحل وهو املفلح الذي قال اهللا فيه   n= øùr& ⎯tΒ $ yγ8 ©.y— ()٢(  

  مذاكـرته تسبيح والبحث عنه جهاد وطلبه قـربة وبذله صدقة ومـدارسته تعـدل بالصيام"والعلم

  ـــــــــــــــــــــــ 
  .١٦ـ١٥م، صـ١٩٨٤هـ ـ ١٤١٤يوسف القرضاوي، الرسول والعلم، دار الصحوة، القاهرة،)١(
  .١٧،صـ١حممد أبو بكر ابن القيم، مدارج السالكني، مرجع سابق، جـ)٢(
  



١٠٨  
      )١(."والقيام

ويطهر النفس ألنه عبادة جليلة حيظى ا املسلم باألجر العظيم "لذا فالعلم يكفر الذنوب واخلطايا    
  )٢(."ومن احلسنات الذي يكفر اهللا ا السيئات

%ÉΟÏ( قال اهللا تعاىل   r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# Ç’ nûtsÛ Í‘$ pκ̈]9$# $ Zs9 ã—uρ z⎯ÏiΒ È≅ øŠ©9$# 4 ¨β Î) ÏM≈uΖ|¡pt ø: $# t⎦ ÷⎤Ïδ õ‹ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# 4 y7Ï9≡sŒ 3“ tø.ÏŒ 

š⎥⎪ ÌÏ.≡©%# Ï9 ∩⊇⊇⊆∪(                                                                    ) ١١٤سورة هود آية(  

وليس هدف البحث العلمي "ومبا إن مثرة العلم هي تعميق اإلميان باهللا وكتابه ورسوله واليوم اآلخر،  
  )٣(."هو اكتساب الطالب قدرة على تفسري الظواهر العلمية فحسب

=zΝn(قال اهللا تعاىل  ÷è u‹Ï9uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& zΟù= Ïè ø9$# çµ ¯Ρr& ‘,ys ø9 $# ⎯ÏΒ š Îi/¢‘ (#θãΖÏΒ ÷σãŠsù ⎯Ïµ Î/ |MÎ6 ÷‚ çG sù …ã& s! öΝßγç/θ è= è% 3 ¨βÎ)uρ 

©!$# ÏŠ$ yγ s9 t⎦⎪ Ï%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ 4’ n< Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β  ∩∈⊆∪  (                                     ) ٥٤سورة احلج آية(  

فالدراسة النظرية رد الدراسة احملجوبة عن غاية العلم ومثرته، فهذا هو العلم الذي ليس بعلم ألنه ال "   
يعصم من فقه اهلوى وإغواء الشيطان، وال يقدم للبشرية خرياً، كما أن املتعلمني الذين مل يتقنوا العلم 

مغلوطة أو منقوصة فيضلون ويضلون،  أخطر على أي أمة من اجلهلة ألم يبنون مواقفهم على معلومات
 )٤(."وهم حيسبون إم حيسنون صنعا، يف حني إن اجلهلة ال يفتون وال يدعون املعرفة فليس فطنه ذلك

  .ولذا حيذر من اللجوء إىل املعرفة غري اليقينية بل التأكيد على إتقان املعرفة
  _:وحىت يؤدي العلم مثرته وهو تزكية النفس

م العمل الصاحل مع اإلخالص هللا سبحانه وتعاىل والتزام آداب طالب العلم والعامل إمنا يصحب العل)١
  . واملتعلم

ô‰s)s9(قال اهللا تعاىل .أن يتجنب املسلم املراء يف اخلصام ويف مسائل العلم)٢ uρ $ oΨøù§|À ’ Îû #x‹≈ yδ Èβ#u™öà)ø9$# 

Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ⎯ÏΒ Èe≅à2 9≅sWtΒ 4 tβ%x.uρ ß⎯≈ |¡ΡM}$# usYò2 r& &™ó© x« Zω y‰y` ∩∈⊆∪                  ( ) ٤٥سورة الكهف آية(  

أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال   
  ملن ترك املراء وإن كان حمقاً وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن كـان مازحاً وببيت يف أعلي 

  ـــــــــــــــــــــ
 . ٤٨٩،ص٢حممد أبو بكر ابن القيم ، مدارج السالكني، مرجع سابق،جـ)١(
  .١٩٩، ص١م، جـ١٩٩٧هـ ـ١٤١٧أنس امحد كرزون،منهج اإلسالم يف تزكية النفس، دار ابن حزم، بريوت،)١(
  .١٠٨سليم عيد اهلاليل، مرجع سابق، ص)٣(
  .٣٢٩م ،صـ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢لفرقان، عمان، أمحد رجب األمسر، النيب املريب، دار ا)٤(
  



١٠٩  
  )١(."اجلنة ملن حسن خلقه

  )٢(."إذا أراد اهللا بقوم شراً فتح عليهم اجلدل ومنعهم العمل: قال األوزعي "

   -:مسار العقل)ب
  -:الفكر والتفكر)١   
ريق الشر، العقل الذي كرم به اإلنسان حىت مييز بني النافع والضار ويعرف به طريق اخلري من ط   

  .ويتقبل بواسطته العلوم واملعارف وإدراك حقائق األشياء ويتحكم يف غرائزه
والعقل من أجل النعم إذا استخدمه اإلنسان فيما خلق له وأطلق له حرية التفكري يف هذا الكون العظيم  

صلى اهللا عليه  ، وتدبر بديع صنع اهللا فإذا كان العقل يستمد التفكري مما جاء يف كتاب اهللا وسنة نبيه
 وسلم ، ومل يكن منقاداً هلواه ولشهوته حىت يتم إدراك احلقائق وتدبر شـؤون احلياة، فالقرآن والسنة

النبوية املطهرة هلا أثر يف الطريقة اليت يفكر ا العقل ذلك ألن الصورة اليت حيملها العقل عن الوجود 
، ومن خـالل التصور والذي هو من أهم املعطيات إمياناً بالغيب أو نكراناً له تشكل حركته يف التفكري

املعرفية، فمن خالل القرآن الكرمي والسنة النبوية يتم التأثري على العقل من جهة حركته املعرفية تأثرياً 
  .إجيابياً ترشد به تلك احلركة يف إصابة احلقيقة، ويف توفيق احلياة إىل اخلري والصالح 

  _:يبومن خصائص هذا التأثري اإلجيا

  : سعة النظر)أ 
إن مصري العقل إىل اكتشاف احلقيقة حمكوم يف اإلصابة واخلطأ إىل حد كبري مبقدار املعطيات اليت "   

بإذن اهللا )٣(."يتخذها جماال للتأمل والنظر، فكلما كانت املعطيات أوسع كانت إصابة احلقيقة أضمن 
، فإذا كانت املعرفة مستمدة من غري هذين  إذا كانت املعطيات من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا

املصدرين فال يكشفها العقل وتكون أحكامه إذن ناقصة ، وقد تكون خاطئة بسبب هذه املعطيات 
  . الدالة على احلق

والقرآن الكرمي والسنة النبوية يوسعان أمام العقل جمال النظر إىل أكرب مدى ممكن، لذا فإن مفهوم عامل 
القرآن الكرمي والسنة النبوية واضح وأبعاده واضحة يف العقل املسلم ، إذا من خالل  الغيب والشهادة يف

هذا املفهوم يتحدد معىن احلياة والوجود وغاية احلياة والوجود والعالقة مبا وراء احلياة وما وراء الوجود 
  .وما وراء املادة 

  ـــــــــــــــــــــــ
  . ٢٧١،صـ٤، جـ٤٨٠٠، مرجع سابق، ك األدب، باب يف حسن اخللق حديث رقم سليمان األشعث السجستاين أبو داود)١(
  .٧٩م،صـ١٩٨٤هـ ـ١٤٠١أمحد على البغدادي، اقتضاء العلم العمل،حتقيق حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي،بريوت،)٢(
  .١٨٣عبد ايد عمر النجار،أثر اإلميان، مرجع سابق،صـ)٣(
 



١١٠  
يب والشهادة هو اإلطار األمشل الذي حيدد معىن الوجود اإلنساين ومعىن العقل مفهوم الغ"إن   

   )١(."اإلنساين، ودوره يف احلياة اإلنسانية وحدود هذا الدور وجماالته
  حقيقة التوحيد والوحدانية يتكامل الغيب "لذا فإن اإلطار القـرآين والسنة النبوية املطهرة املبين على    

  )٢(."مل الوحي والعقل والكون ، ويتكامل اإلميان والعمل ويتكامل التوكل والسعيوالشهادة ، ويتكا
مع متام جدية السعي وتتكامل عقيدة القضاء والقدر والثقة بالكليات الربانية واألوامر اإلهلية ، مع متام 

  .اجلدية يف فهم وعلم السنن والفطرة واألسباب 
ااالت إذ يسعى إىل حتري احلقيقة واليت هي إحدى مثار إن النظرة إىل تزكية النفس من خالل هذه 

املعرفة من القرآن والسنة النبوية املطهرة، فمن خالل هذه املعرفة يسعى إىل تسخريها وتنظيمها ورعايتها 
  .وإصالح شأا عل أساس من املوضوعية

  _ :حترر الفكر)٢
 أن يكون عقل اإلنسان وهو ميارس احلركةالفكر هو حركة العقل إلدراك احلقيقة، وتعين حرية الفكر "
  . منطلقاً من القرآن الكرمي والسنة النبوية املطـهرة )٣(."من أجل معرفة احلقيقة 

إن أحكام القرآن والسنة النبوية املطهرة فيها من التوجيهات اليت تلزم حبرية لتحقيق تزكية الفكر وهي   
  ـ: نوعان مها

  -:ل تتسلط عليه من خارجهأحكام حترر الفكر من أسباب تعطي  ) أ
مثل العادات والتقاليد الفاسدة اليت يسلطها اتمع على الفرد فتكون عائقه دون انطالق فكرة يف    

حركة للتعامل مع موضوع النظر ،إذ هي توجه ذلك الفكر لينتهي عند النظر يف القضايا املطروحة عليه 
  .فيه نكري شديد وي غليظإىل ما يواطئ تلك العادات والتقاليد وهو ما جاء 

y7(قال اهللا تعاىل   Ï9≡x‹x.uρ !$ tΒ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ y7Î= ö7s% ’ Îû 7π tƒös% ⎯ÏiΒ @ƒ É‹¯Ρ ω Î) tΑ$ s% !$ yδθèùuøIãΒ $ ¯ΡÎ) !$ tΡô‰y ùρ $ tΡu™!$ t/# u™ #’ n? tã 

7π ¨Βé& $ ¯ΡÎ)uρ #’ n?tã ΝÏδ Ì≈ rO# u™ šχρ ß‰tFø)•Β ∩⊄⊂∪  Ÿ≅≈s% öθ s9uρ r& Οä3çG ø⁄ Å_ 3“ y‰÷δ r'Î/ $£ϑ ÏΒ öΝ›?‰ y_ uρ Ïµ ø‹n= tã ö/ä.u™!$ t/# u™ ( (#þθ ä9$ s% 

$ ¯ΡÎ) !$ yϑÎ/ ΟçFù= Å™ ö‘ é& ⎯Ïµ Î/ tβρ ãÏ≈ x. ∩⊄⊆∪ $ uΖôϑ s)tFΡ$$ sù öΝåκ÷]ÏΒ ( öÝàΡ$$ sù y#ø‹x. tβ%x. èπt6 É)≈ tã t⎦⎫Î/Éj‹s3ßϑ ø9 $# ∩⊄∈∪       (  

  )٢٥-٢٣سورة الزخرف آية (                                                                                                        
وجيب التحرر من تأثري كل ما هو مؤثر واليت تقيد العقل حىت تتزكى هذه النفس وعلى املستضعفني   

  .أن يتحرروا من أهل الشرك
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

، ١١٠،صـ١٩٩١هـ ـ١٤١٢عبد احلميد امحد أبو سليمان، أزمة العقل املسلم،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، فريجينيا،)٢)(١( 
  .١١٥صـ

 .١٣٠م، صـ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧عبد ايد عمر النجار، مقاصد الشريعة، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،  )٣(



١١١  

β¨(قـال اهللا تعـاىل     Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# ãΝßγ9©ùuθ s? èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# þ‘Ïϑ Ï9$ sß öΝÍκÅ¦ àΡr& (#θ ä9$ s% zΝŠ Ïù ÷Λä⎢Ζä. ( (#θ ä9$ s% $ ¨Ζä. 

t⎦⎫Ïyè ôÒ tG ó¡ãΒ ’ ÎûÇ Úö‘ F{$# 4 (#þθ ä9$ s% öΝs9 r& ô⎯ä3s? ÞÚö‘ r& «!$# Zπ yè Å™≡uρ (#ρ ãÅ_$ pκçJ sù $ pκ Ïù 4 y7Í×¯≈ s9 'ρ é'sù öΝßγ1 uρ ù'tΒ æΛ©⎝ yγ y_ ( 

ôNu™!$ y™ uρ #·ÅÁ tΒ ∩®∠∪      ()فالتحرر من هؤالء ليصلوا بنظرهم احلر إىل حقيقة    )٩٧سورة النساء آية

 .اإلميان باهللا وتوحيد والذي يؤدي إىل تزكية النفس

  -:أحكام حترر الفكر من املعوقات الداخلية الناشئة من ذات اإلنسان) ب  
ومثاله ما جاء بدافع اهلوى على اختالف أنواعه ذلك الذي يتمكن من النفس ، فيوجه حركة العقل   

  .يف البحث عن احلقائق إىل ما يوافقه من النتائج ،ويصرفه عن إتباع احلجة ليصل إىل احلقيق 

$(قال اهللا تعاىل      tΒ uρ öΝä3s9 ω r& (#θ è= à2 ù's? $ £ϑ ÏΒ tÏ.èŒ ÞΟó™ $# «!$# Ïµ ø‹n= tã ô‰s% uρ Ÿ≅ ¢Ásù Νä3s9 $ ¨Β tΠ§ym öΝä3ø‹n= tæ ω Î) 

$ tΒ óΟè?ö‘ ÌäÜôÊ $# Ïµ ø‹s9Î) 3 ¨βÎ)uρ #ZÏWx. tβθ= ÅÒ ã‹©9 ΟÎγ Í← !#uθ ÷δ r'Î/ Îötó Î/ AΟù= Ïæ 3 ¨β Î) š −/u‘ uθ èδ ÞΟn= ÷ær& t⎦⎪ Ï‰tG ÷è ßϑ ø9$$ Î/ (∩⊇⊇®∪      

 )١١٩سورة األنعام آية (                                                                                  
ودلت اآلية على أن القول يف الدين مبجرد التقليد حرام ألن القول بالتقليد قول مبحض اهلوى " 

  )١(."والشهوة واآلية دلت على أن ذلك حرام
وغري من العادات والتقاليد لشرع اهللا تتزكى نفس اإلنسان ،وأما ما يرد أن وبتحرير العقل من اهلوى 

حترر الفكر أي حتررت عقول أهل احلضارات حىت احلقائق اليت بنوا عليها حضارم ، وهي ليس 
فجوابه أن أولئك حتررت عقوهلم يف نطاق معني من التفكري وهو التفكري " مستمدة من الكتاب والسنة 

وصلوا فيها إىل احلقائق ، ولكنها ظلت مكبلة يف جمال القيم واألخالق باألهواء والشهوات يف املادة ف
  )٢(."ومنازع التعايل والتكرب على شعوب األرض

  _:وحدة املعرفة )٣
إن من مقتضيات وحدة املعرفة يف الكتاب العظيم والسنة النبوية ، وأن يرى الكون وما جيري فيه من    

ند اهللا وسننه يف تدبر الكون ،ومن ذلك يرى أن اإلنسان موحدا يف وسائل أحداث حمكوماً من ع
انفتاحه على هذا الكون ليدرك حقيقته ، فاهللا الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقومي ورتب وسائله يف 
اإلدراك لتفضي متظاهرة إىل نفس احلقيقة، وإذا رأى الكون من منظور الكتاب والسنة النبوية، فإن ذلك 

  . معىن الوحدة يف تفسري األحداث اليت ترد من خالل  الظواهر املتنوعة إىل السبب املوحد سيورث 
  ــــــــــــــــــــــ  
  . ١٦٧، صـ٧حممد الرازي فخر الدين، مرجع سابق، جـ)١(

  .١٩١عبد ايد عمر النجار ،أثر اإلميان ،مرجع سابق، صـ)٢(



١١٢  
ينتمي كل قسم منه إىل مدبر فإن العقل يتيه يف معرفة األسباب أما لو رأى الكون وأحداثه شتاتاً 

وحينما يصبح اإلنسان . احلقيقية اليت حتكمه، ويسقط يف اخلرافات واألساطري يفسر ا أحداث الكون
  يستقي معرفته من مصدر وهو الوحي فالعلم الذي يأيت به يصدقه احلس والعقل فتتم بذلك وحدة املعرفة

Ÿω(قال اهللا تعاىل  uρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïµ Î/ íΟù= Ïæ 4 ¨βÎ) yìôϑ ¡¡9$# u|Çt7ø9$#uρ yŠ# xσàø9$#uρ ‘≅ ä. y7 Í×¯≈ s9'ρ é& tβ% x. çµ÷Ψ tã 

Zωθ ä↔ ó¡tΒ ∩⊂∉∪  )                                                                                 ( ٣٦سورة اإلسراء آية(  

وعلى هذا النحو من وحدة املعرفة بنيت العلوم اإلسالمية كلها فبدت على سعتها وتراثها وتنوعها    
وحدة متآلفة يظاهر بعضها ويفضي بعضها بعضاً، وكان ناشئاً باخلصوصية اإلسالمية فإن يف وحدة 

در الوحي الكتاب املعرفة تزكية للفرد املسلم ونفسه من خالل قيام التربية اإلسالمية بإعطائه من مص
  .والسنة النبوية املطهرة املعرفة عن كل ما حيتاجه يف حياته 

  _ :تزكية القدرات العقلية   
زود اهللا اإلنسان بقدرات عقلية هلا من أمهية يف حياة الفرد احلالية واملستقبلية، فضالَ عن حياته املهنية   
خالل أمور ثالثة "وتتحقق تزكية القدرات العقلية من التعليمية واالجتماعية؛ لذا حتتاج إىل تزكية ، و

   )١(."الثالث تزكية أساليب التفكري_ الثاين تزكية إشكال التفكري_ األول مسار الفكر

  مسار الفكر_ :أوال  
  تتزكى النفس إذا كان مسار فكرها يف تنمية القدرات العقلية من خالل تنميتها على التوجه لألهداف   

أجلها وهي تدبر شؤون اإلنسان وتنظيم عالقته باخلالق والكون واإلنسان واحلياة اليت خلقت من 
واآلخرة ، وتقوم التربية اإلسالمية بإحسان توجيه القدرات العقلية حنو األهداف ، ولذلك تسمى 

  . حكمة

ÎA÷σãƒ sπ’(قال اهللا تعاىل     yϑ ò6Ås ø9$# ⎯tΒ â™!$ t±o„ 4 ⎯tΒ uρ |N÷σãƒ sπ yϑ ò6Ås ø9$# ô‰s)sù u’ ÎAρ é& #Zöyz #ZÏWŸ2 3 $ tΒ uρ 

ã2 ¤‹tƒ Hω Î) (#θä9'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{$# ∩⊄∉®∪ (                                                           ) ٢٦٩سورة البقرة آية( 

واحلكمة اليت يؤا اهللا ملن يشاء تكون أمراً وسطيا يف كل تدبري وكل عالقة بني اخللق والكون واإلنسان 
وإذا احنرفت عن قصد وعمد أصبحت طغيان وتكرب، وإذا كانت تفريطاً وتسفيه "واحلياة اآلخرة 

  )٢(."لإلنسان أصبحت سفاهة واستضعاف

  .ة البعد عن التزكيةويف هاتني ال تتزكى النفس بل تصبح يف غاي
  ــــــــــــــــــــــ

  .١٣٣-١٣٢ماجد عرسان الكيالين، مرجع سابق، صـ)٢)(١( 
  



١١٣  

  .تزكية أشكال التفكري يف النفس_:ثانيا 
تقوم التربية اإلسالمية بتزكية النفس حيث حيتاج اإلنسان تزكية وتنمية أشكال التفكري حبيث يصبح     

  _:هذه األشكال على التفكري  هذا التفكري بشكل سليم ومن

  _:التفكري الناقد بدالً من التفكري التربيري)١
وهو النوع من التفكر الذي يكشف اخلطأ يف معلومة ما أو تناقضها ولقد انتقد القرآن الكرمي   

óΟs9uρ(قال اهللا تعاىل . املعتقدات اخلاطئة لدى اإلنسان r& ttƒ ß⎯≈ |¡ΡM}$# $ ¯Ρr& çµ≈ oΨ ø)n= yz ⎯ÏΒ 7πxõÜœΡ #sŒÎ* sù uθèδ ÒΟ‹ ÅÁ yz 

×⎦⎫Î7•Β ∩∠∠∪ z> uŸÑuρ $ oΨ s9 Wξ sWtΒ z© Å¤ tΡuρ …çµ s)ù= yz ( tΑ$ s% ⎯tΒ Ä© ÷∏ ãƒ zΝ≈ sàÏè ø9$# }‘Éδ uρ ÒΟŠ ÏΒ u‘ ∩∠∇∪  (  

  )  ٧٨-٧٧سورة يس آية (                                                                                                 
كما أن التفكري الناقد ميكن أن يتوجه إىل الذات فيقوم اإلنسان مبحاسبة نفسه، والتفكري يف أعمال " 

 )١(."وأقواله ونقدها على جهة العموم ، ويف مواطن املصائب والشدائد من جهة اخلصوص
ومن شأن أن يقضي على التفكري التربيري الذي يكرس اخلطأ ،وحيجب عن صاحبه عن املعاجلة  

$!(قال اهللا تعاىل .سديدة الواعية لنقصه وقصورهال £ϑ s9uρ r& Νä3÷G u;≈ |¹ r& ×π t7ŠÅÁ •Β ô‰s% Λä⎢ ö6|¹ r& $ pκö n= ÷VÏiΒ ÷Λä⎢ù= è% 4’̄Τr& #x‹≈ yδ ( 

ö≅ è% uθ èδ ô⎯ÏΒ Ï‰Ψ Ïã öΝä3 Å¡àΡr& 3 ¨β Î) ©!$# 4’n?tã Èe≅ ä. &™ó© x« Öƒ Ï‰s% (∩⊇∉∈∪                    ) ١٦٥سورة آل عمران آية(  

والقرآن يف مجيع توجيهاته " ومن خالل التفكري الناقد تتزكى النفس ، وتصبح زكية ملعاجلة أخطائها ،  
  )٢(. "يقرر النقد الذايت قاعدة أساسية يف مجيع النواقص واألخطاء الفردية أو االجتماعية

وال ،واألحكام ،والقضايا والتربية اإلسالمية تقوم بتربية املسلم على التفكري الناقد الذي يربط بني األح  
ليخرج من خالل ذلك حبكم صحيح ،وموقف مهتد متفق مع الفطرة ،والعقل حني تكون القضايا 
شرعية متعلقة باحلالل واحلرام أو متفقة مع العقل حىت تكون القضايا مادية يسوغ فيها االجتهاد البشري 

  .ارد

  _:تنمية التفكري العلمي بدالً من الظن واهلوى)٢
لقد احتفى القرآن الكرمي بالعقل وأعماله، ونظر إليه نظرة إجالل وتكرمي ؛ لذا عملت التربية اإلسالمية 
بالتفكري العلمي الذي حيرر العقل ،ويزكيه من أوضاع اجلهل ،واخلرافة ،والظن ،واهلوى ،وقد ذكر اهللا 

  .ميلك فيها علماً صحيحاًسبحانه وتعاىل يف القرآن الكرمي ، ونبه إىل كل من يتكلم يف قضية ال 
    ــــــــــــــــــــــ

  .١٧٦م ،صـ٢٠٠٤_ هـ١٤٢٥خليل عبد اهللا احلدري،منهجية التفكري العلمي يف القرآن الكرمي، دار عامل الفوائد، مكة املكرمة ، )١(
  .٦٤م صـ١٩٨٨هـ ١٤٠٨ماجد عرسان الكيالين، أهداف التربية اإلسالمية ، مكتبة دار التراث ، املدينة املنورة، )٢(



  
١١٤  

Ÿω(قـال اهللا تعـاىل uρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïµ Î/ íΟù= Ïæ 4 ¨β Î) yìôϑ ¡¡9$# u|Ç t7ø9$#uρ yŠ# xσàø9 $#uρ ‘≅⊗⊗ ä. y7 Í×¯≈ s9'ρ é& tβ% x⊗⊗. çµ ÷Ψtã  

Zωθ ä↔ ó¡tΒ ∩⊂∉∪ (                                                                                 ) ٣٦سورة اإلسراء آية(      

β÷(قال اهللا تعاىل .وينهي القرآن الكرمي عن الذين يتبعون الظن واهلوى    Î) }‘Ïδ Hω Î) Ö™!$ oÿ ôœ r& !$ yδθ ßϑ çG ø‹®ÿ xœ öΝçFΡr& 

/ä.äτ !$ t/# u™uρ !$ ¨Β tΑt“Ρr& ª!$# $ pκÍ5 ⎯ÏΒ ?⎯≈ sÜù= ß™ 4 β Î) tβθ ãèÎ7−Ftƒ ω Î) £⎯©à9$# $ tΒ uρ “ uθ ôγ s? ß§àΡF{$# ( ô‰s)s9uρ Νèδ u™!% y` ⎯ÏiΒ ãΝÍκÍh5§‘ 

#“ y‰çλù;   )٢٣سورة النجم آية (                                                                                   ) ∪⊃⊅∩ #$

وإتباع الظن واهلوى إذا أصاب مرة فانه خيطئ عشرات املرات ،وأما استخدام التفكري العلمي   والبحث 
.  واالعتماد على األدلة الشرعية وغريها من األدلة العقلية ؛ لذا ندد مبن يستخدم الظنوالتمحيص 

$(قـال اهللا تـعاىل tΒ uρ ßìÎ7−G tƒ óΟèδ çsYø.r& ω Î) $ ‡Ζsß 4 ¨βÎ) £⎯©à9$# Ÿω © Í_ øóãƒ z⎯ÏΒ Èd,pt ø: $# $ º↔ ø‹x© 4 ¨β Î) ©!$# 7Λ⎧Î= tæ $ yϑ Î/ tβθè= yè øtƒ 

  )٣٦سورة يونس آية (                                                                            ∪∌⊃∩  )     

كما أن إتباع الشهوات والغريزة واهلوى يف تدبري األمور وحتقيق الرغبات واحلكم بني الناس ، "   
يار ا١(."تمعوتسيري أمور احلياة يؤدي إىل الفساد والفسوق وتدمري احلضارة وا(  

Èθ( قال اهللا تعاىل  s9 uρ yìt7 ©?$# ‘,ys ø9$# öΝèδ u™!#uθ ÷δ r& ÏNy‰|¡xs9 ÝV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$#uρ ⎯tΒ uρ  ∅ ÎγŠ Ïù 4 ö≅ t/ Νßγ≈ oΨ÷ s?r& 

öΝÏδ Ìò2 É‹Î/ óΟßγ sù ⎯tã ΝÏδÌø.ÏŒ šχθàÊ Ì÷è •Β (∩∠⊇∪                                    ) ٧١سورة املؤمنون آية(  

≈ΟèO y7¢( وقال تعاىل oΨ ù= yèy_ 4’ n?tã 7π yèƒ ÎŸ° z⎯ÏiΒ ÌøΒ F{$# $ yγ ÷èÎ7¨?$$ sù Ÿω uρ ôìÎ7®Ks? u™!#uθ ÷δ r& t⎦⎪ Ï% ©!$# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊇∇∪ (  

  )١٨سورة اجلاثية آية (                                                                                        

  _:من التفكري الفردي  التفكري اجلماعي  بدالً)٣
يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة تطبيقات متكررة هدفها تدريب اإلنسان على التفكري اجلماعي  

  .الذي يربط مصري الفرد باجلماعة ، ومصري اجلماعة بالفرد، وجيعل التبادل بني الطرفني
    ــــــــــــــــــــــ

  هـ ١٤٠٠يف القرآن وتطبيقاا يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، دار املعارف ، القاهرة، أمينة امحد حسن، نظرية التربية )١(
  .٢٨٦م، صـ١٩٨٥     

  
  



١١٥  
إن تضافر التفكري اجلماعي ليتجسد يف مبدأ الشورى، وهو من أهم املبادئ الذي تقوم عليه احلياة يف    

  .اإلسالم
تداول الرأي يف أمرين من األمور وهي بذلك تدخل  والشورى من أبسط معانيها هي التشاور أو"  

  )١(."أيضاً يف باب النصيحة

⎪⎦t( قـال اهللا تـعـاىل    Ï% ©!$#uρ (#θ ç/$ yf tG ó™ $# öΝÍκÍh5tÏ9 (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# öΝèδ ãøΒ r&uρ 3“ u‘θ ä© öΝæη uΖ÷ t/ $ £ϑÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ 

tβθ à)ÏΖãƒ ∩⊂∇∪                                                                    ( ) ٣٨سورة الشورى آية(  

والقرآن الكرمي جعل التفكري اجلماعي صاحل للتطبيق ،والتنفيذ ليس على نظام معني فقد جعل التفكري    
ناظر يف سري املصطفى صلى اجلماعي من القيم اإلنسانية ،ومن األسس االجتماعية للحياة اإلسالمية ،وال

كان أكثر الناس مشاورة ألصحابه شاورهم يف غزوة بدر قبل القتال ويف أثنائه وبعده " اهللا عيه وسلم 
  )٢(. "ومل يدخل املعركة إال بعد أن اطمأن على رضا الصحابة

ن التفكري وذا التفكري يصبح فكره مزكى للمحافظة على حتقيق الصاحل العام ومتاسك األمة ، حيث إ  
اجلماعي خري لألمة من التفكري الفردي والرأي اجلماعي يف خري األمة ، وهذا من حرص اإلسالم على 

  .أن يكون فكر الفرد بروح اجلماعة 

  _ :التفكري والنظر دون التقليد واجلمود)٤
حث اإلسالم الفرد على أن يكون مفكراً فيما حوله من األفكار واألعمال ،ويأخذ كل شيء بودية    

واقتناع عقلي؛ إذ أن التقليد واألخذ باملظاهر اجلوفاء دون تدبر وتفكر ليس طريقاً للعلم وال موصالً له 

ã≅sVtΒ(قال اهللا تعاىل . بل شبه اهللا هـؤالء كاألنعام uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 È≅ sVyϑ x. “ Ï% ©!$# ß,Ïè÷Ζtƒ $ oÿ Ï3 Ÿω ßìyϑ ó¡tƒ ω Î) 

[™!$ tã ßŠ   [™!#y‰ÏΡuρ 4 BΛà¼ íΝõ3ç/ Ò‘ôϑ ãã óΟßγ sù Ÿω tβθ è= É)÷è tƒ ∩⊇∠⊇∪ (                                   ) ١٧١سورة البقرة آية(  
والتربية اإلسالمية تريب اإلنسان على عدم قبول العلم دون فكر أو إعمال للعقل حىت تصبح هذه النفس 
زكية ،وتقبل على الطـاعات ،وهي يف تدبر وفـهم آليات القرآن الكرمي ؛حيث يقوم هذا الفهم على 

دون تقليد ، فالتربية االستماع اجليد واإلنصات التام، ويكون اكتشافه لقوانني الكون وفق عقلية علمية 
اإلسالمية تقوم على تربية األفراد وتزكيتهم بانفتاح العقل على الكون واحلياة ،وكل ما يف هذا الوجود 
مستمد من كتاب اهللا وسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؛ألنه إذا أخذ واستمد نظرته من القرآن 

ق وحقق ربوبيته يف نفسه ،وأما إذا كان تقليداً الكرمي والسنة النبوية املطهرة تزكت نفسه، وآمن باخلال
  ـــــــــــــــــــــــ

  .٣٩٦م، صـ١٩٩٦هـ ١٤٦١حممد مجيل علي خياط، املبادئ والقيم يف التربية اإلسالمية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، )١(
 .١٢٦م، صـ١٩٩٣هـ١٤١٤يوسف القرضاوي ، مالمح اتمع املسلم الذي ننشده، مكتبة وهبه، القاهرة، )٢(



١١٦  

sŒÎ)uρ Ÿ≅Š#(فقد قال اهللا سبحانه وتعاىل . ومجوداً Ï% ãΝßγ s9 (#θ ãèÎ7®?$# !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# (#θ ä9$ s% ö≅ t/ ßìÎ6 ®KtΡ !$ tΒ $ uΖø‹xø9r& Ïµø‹n= tã 

!$ tΡu™!$ t/# u™ 3 öθ s9uρ r& šχ% x. öΝèδäτ !$ t/# u™ Ÿω šχθè= É)÷è tƒ $ \↔ ø‹x© Ÿω uρ tβρ ß‰tG ôγ tƒ ∩⊇∠⊃∪( ) ١٧٠البقرة آية سورة( 

  .لذا أمر اهللا سبحانه وتعاىل بتدبر اآليات وفهمها  ؛ لتزكية اإلنسان عن طريق تدبرها وفهمها
  _:التفكري الشامل)٥
 وهو ذلك التفكري الذي يتعلق بدراسة موضوعاً دراسةً وافيةً من مجيع اجلوانب اخلاصة به ماديةً معنويةً  

 يتم اختاذ القرار الصحيح للظاهرة ،وحىت ال يكون املوضوع جزئي ظاهرةً خفيةً مكانياً وزمنياً ، وحىت
يتناول جزءاً بسيطاً من هذا املوضوع ؛ إذ يؤدي ذلك إىل االحنراف يف الفكر، وتفقد النفس تزكيتها 
بسبب هذا االحنراف العقدي والفكري، ولقد جاء يف القرآن الكرمي مفصالً لبعض التفكري الذي فكر 

ريقة جزئية ، فقضية املشركني مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم اليت جاءت يف القرآن فيه اإلنسان بط

≅ö(قوله تعاىل .الكرمي  وذلك بعدم إحاطتهم  t/ (#θ ç/¤‹x. $ yϑ Î/ óΟs9 (#θ äÜŠÏt ä† ⎯Ïµ Ïϑ ù= Ïè Î/ $ £ϑ s9uρ öΝÍκÌEù'tƒ …ã& é#ƒ Íρù's? 4 

y7 Ï9≡x‹x. z>¤‹x. t⎦⎪ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ óΟÎγ Î= ö6 s% ( öÝàΡ$$ sù y#ø‹x. šχ% x. èπ t7É)≈ tã š⎥⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊂®∪   (    ) ٣٩سورة يونس آية(  

أن ذلك من متام التوكل على اهللا " وقضية التوكل حيث ترك بعض األخذ باألسباب حيث ظن تاركها 
وحدث ذلك كله مع انتشار الفكر االرجائي والتصوف فترك املسلمون علوم الدنيا وأمهلوا عمارة 

  )١(."طلب الرزق ونكلوا عن اجلهاد وأعرضوا عن التداوي واالستشفاء األرض، وتقاعسوا عن
فالتفكري الشامل يف العبادة البد أن يفهم معناها ظاهراً وباطناً هلذه العبادة قدر املستطاع  ، وتكون   

ة هذه العبادة خالصة لوجه اهللا ،فال يكون التفكري يف جزء من العبادة وهو أداؤها فقط ، وال تطغى عباد
  . على عبادة فلكل عبادة هلا احلق الذي جيب أن تؤدى به دون التقصري يف العبادة األخرى  

القدوة يف منهاج التفكري الشامل فهو حني ميايز بني أمرين من "والرسول صلى اهللا عليه وسلم هو   
منا يهدف إىل أمور العبادة أو التشريع أو االجتماع ال يقصد أن حيل أحدمها حمل اآلخر ويلغيه ، وإ

   )٢(."حتديد رتبته ودوره يف سلم األعمال واملمارسات
  ـ:أنواع تزكية القدرات

  : لتزكية القدرات عند اإلنسان من عده أنواع وهي كالتايل    
  ـــــــــــــــــــــــــ     

  .١٠٨، صـ١م، جـ١٩٩٨هـ١٤١٨علي خبيت الزهراين ، االحنرافات العقدية والعلمية ، دار طيبة مكة املكرمة ، )١(
  . ١٣٧ماجد عرسان الكيالين ، مناهج التربية اإلسالمية، مرجع سابق، صـ) ٢(
  
  
  



١١٧  

  :تزكية القدرات العقلية )١
حيظى موضوع القدرات العقلية من قبل العلماء و املتخصصني يف علم النفس والتربية من األمهية   

حلديثة اليت يشهدها التقدم العلمي، باإلضافة إىل دراسة مبكان، ويرجع االهتمام املتزايد إىل التطورات ا
  . االبتكار كقدرة عقلية نامية، ميكن تربيتها منذ السنوات املبكرة من حياة الفرد، وتزكيتها بعد ذلك  

ولكي نتمكن من  )١(." هي التمكن من القيام باألعمال العقلية واحلركية املختلفة"فالقدرات العقلية   
تزكية القدرات العقلية وهي  تزكية أساليب التفكري  فيحتاج اإلنسان إىل التدريب على خطوات 

وخطوات التفكري العلمي تبدأ باختيار املشكلة ، مث حتديديها ، مث املغزى من "  )٢(. التفكري العلمي
هذه املعلومات مث االنتقال إىل احلكمة املشكلة وتفاصيلها ، مث مجع املعلومات املتعلقة ا ، مث حتليل 

  )٣(." الكامنة وراءها ، ووضع احللول املناسبة والالزمة هلا
ولكي يتزكى التفكري فعلى اإلنسان البعد عن التفكري غري املوضوعي الذي يقفز من الشعور باملشكلة   

صحيح بـل وبدون إىل طرح املشكلة انطالقاً من األهواء والظنون ، واليت تؤدي إىل حـل غري 
وعلى هذا فااللتزام العـلمي أو املوضوعي ال يعين احلياد ، والتجرد من كل األفكار املسبقة " موضوعية 

 )٤(." ، وإمنا تعين الترفع عن املوازين الوضعية واآلراء الذاتية ، وصياغة أفكارنا وفق ما جاء به اإلسالم 
يتفكر يف خلق النفس واآلفاق  ، ألنه يؤدي تزكية وحىت تتزكى القدرات العقلية فعلى اإلنسان أن 

القدرات العقلية ؛ ألن التفكر والنظر يف هذه املخلوقات يؤدي إىل اإلميان باهللا ،وحتقيق  الوحدة 
  . الفكرية

χ(قال اهللا تعاىل   Î) ’Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ É#≈ n= ÏF÷z $#uρ È≅ øŠ©9$# Í‘$ pκ̈]9$#uρ ;M≈tƒ Uψ ’Í< 'ρ T[{ É=≈ t6ø9 F{$# ∩⊇®⊃∪ 

t⎦⎪ Ï% ©!$# tβρ ãä.õ‹tƒ ©!$# $ Vϑ≈uŠÏ% #YŠθ ãèè% uρ 4’ n?tã uρ öΝÎγ Î/θ ãΖã_ tβρ ã¤6xtG tƒ uρ ’Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ uΖ−/u‘ $ tΒ 

|M ø)n= yz #x‹≈ yδ Wξ ÏÜ≈ t/ y7oΨ≈ ys ö6 ß™ $ oΨÉ)sù z>#x‹tã Í‘$ ¨Ζ9   )١٩١- ١٩٠سورة آل عمران  آية (                  )  ∪⊆®⊆∩ #$

’( وقال تعاىل  Îûuρ ÇÚö‘ F{$# ×M≈tƒ#u™ t⎦⎫ÏΖÏ%θ çΗ ø>Ïj9 ∩⊄⊃∪ þ’Îûuρ ö/ä3Å¡àΡr& 4 Ÿξ sùr& tβρ çÅÇö7è? ∩⊄⊇∪ ’ Îûuρ Ï™!$ uΚ ¡¡9$# ö/ä3è% ø— Í‘ $ tΒ uρ 

tβρ ß‰tãθè? ∩⊄⊄∪ Éb> u‘ uθ sù Ï™!$ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ …çµ ¯ΡÎ) A,ys s9 Ÿ≅÷WÏiΒ !$ tΒ öΝä3¯Ρr& tβθà)ÏÜΖs? ∩⊄⊂∪ (   

  )٢٢-٢٠سورة الذاريات آية(                                                                                            
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .٤١٩عبد احلميد الصيد الزنتاين ، مرجع سابق ،صـ)١(
  .١٤٠التربية اإلسالمية ، مرجع سابق ،صـماجد عرسان الكيالين،مناهج )٢(
  .٤٠- ٣٩م،صـ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣جابر عبد احلميد جابر ،مهارات البحث التربوي ، دار النهضة العربية ، القاهرة، )٣(

  .٣٣٠م،صـ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣حممد حممد أمزيان  ،منهج البحث االجتماعي ، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  ، فرجينيا، )٤(



١١٨                                 
ومن خالل القرآن والسنة النبوية املطهرة تتأكد وحدة اتمع، واإلنسان من خالل تأكيدمها على وحدة 

  . العقيدة اليت تتزكى ا النفس، وكذلك وحدة اهلدف

tí(قال اهللا تعاىل      uŸ° Νä3s9 z⎯ÏiΒ È⎦⎪ Ïe$! $# $ tΒ 4© œ»uρ ⎯Ïµ Î/ % [nθ çΡ ü“ Ï% ©!$#uρ !$ uΖøŠym ÷ρ r& y7ø‹s9Î) $ tΒ uρ $ uΖøŠ¢¹ uρ ÿ⎯Ïµ Î/ tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) 

4© y›θãΒ uρ #© |¤ŠÏã uρ ( ÷β r& (#θãΚŠ Ï% r& t⎦⎪ Ïe$! $# Ÿω uρ (#θ è% §xtG s? ÏµŠ Ïù 4 uã9 x. ’n?tã t⎦⎫Ï.Îô³ßϑø9 $# $ tΒ öΝèδθãã ô‰s? Ïµ øŠs9Î) 4 ª!$# û© É<tFøgs† Ïµø‹s9 Î) 

⎯tΒ â™!$ t±o„ ü“ Ï‰öκu‰ uρ Ïµø‹s9Î) ⎯tΒ Ü=‹Ï⊥ ãƒ ∩⊇⊂∪                                (                )١٣سورة الشورى آية(  

%óΟÏ( وقـال تعـاىل   r'sù  y7yγ ô_ uρ È⎦⎪Ïe$# Ï9 4$Z‹ÏΖym |NtôÜÏù «!$# ©ÉL ©9 $# tsÜsù }¨$ ¨Ζ9 $# 4$ pκö n= tæ Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7s? È,ù= y⇐Ï9 4«!$# 

š Ï9≡sŒ Ú⎥⎪Ïe$! $# ÞΟÍhŠs)ø9$#  ∅ Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ ∩⊂⊃∪                     ()٣٠سورة الروم آية(  

العقول الزكية اليت " وقد أثىن اهللا سبحانه وتعاىل يف القرآن الكرمي على أوىل األلباب وهم أصحاب  
  )١(."تدرك األشياء حبقائقها على جلياا 

فالتفكر عبادة يتقرب ا املتقربون إىل رم ، فبه حيي القلب بنور اإلميان ، فالتفكر يف كل شيء من   
خملوقات اهللا عبادة البد ملن أراد السري يف طريق التزكية بأن حيرص عليها حىت يتوجه القلب ، وخيشع 

  .عندما يعمره اإلميان 

ذا ما نظر فيما حوله ، واعترب مبا فيه ، وأطلق العنان يف لذا فالتفكر عبادة تؤدي إىل تزكية النفس إ   

$ãÏÛ( التفكر بقيد واحد ، وهو عدم التفكر يف ذات اهللا ؛ ألنه سبحانه وتعاىل sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 

≅ yè y_َ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ öΝä3 Å¡àΡr& $ [_≡uρ ø— r& z⎯ÏΒ uρ ÉΟ≈ yè÷ΡF{$# $ [_≡uρ ø— r& ( öΝä.äτ u‘õ‹tƒ ÏµŠ Ïù 4 }§øŠs9 ⎯Ïµ Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï† x« ( uθ èδuρ 

ßìŠÏϑ ¡¡9 $# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪                                                              (   )١١سورة الشورى آية(      

كل مثري يف بيئته ال  حفإذا داوم املرء على التفكر وأصبح له عادة طيبة مباركة، وخشع قلبه، وأصب" 
يستجيب له إال بالطيب من األحاسيس واملشاعر اليت تسيطر عـلى شعـوره الـداخلي ونشاطه 

 )٢(." الفكري

  هي الدوافع واالنفعاالت: تزكية القدرات اإلرادية ) ٢
  .اإلرادة هي القوة الثانية للقلب وهي الدوافع   
  يف الكائن احلي ، وتبدئ السلوك ، وتوجهه حنو الدوافع هي القوى احملركة اليت تبعث النشاط" 

    ـــــــــــــــــــــــــ
  .٣، صـ١م، حـ٢٠٠٠ -  ـه١٤٢٠إمساعيل عمر بن كثري، تفسري القرآن العظيم، املكتبة العصرية، بريوت، )١(
  .٣١م، صـ١٩٩١هـ ـ١٤١١مالك بدري، التفكر من املشاهدة إىل الشهود ، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، فريجينيا ، )٢(
  



١١٩  
  )١(. "اهلدف أو أهداف معينة  
  )٢(. " وتعرف بأا قوة املشيئة واالختيار"
  : وتصنف الدوافع أو اإلرادة إىل قسمني رئيسني   
  . وهي اليت منا يف هذه الدراسة): األولية ( الدوافع الفطرية أو االنفعاالت الفطرية )١   
  الدوافع املكتسبة ) ٢  

  :الدوافع الفطرية    

إمنا هي ،هي تلك الدوافع اليت مل يكتسبها  الفرد من بيئته عن طريق اخلربة واملران والتعلم ، "      
   )٣(."عبارة عن استعداد يولد الفرد مزوداً به ، هلذا فهي تسمى بالدوافع الفطرية 

أجلها  ، وهذه تساعد على  وتزكى هذه الدوافع الفطرية إذا نظمت حنو أهدافها اليت خلقت من   
  . التوافق من أجل حفظ الذات ، وبقاء النوع

  : وتنقسم الدوافع الفطرية إىل ما يلي   

  : االنفعال أو دوافع الغضب: أوال    

فالغضب حينما يتعدى أي فرد على حد . إن انفعال الغضب له جانبان أحدمها إجيايب واآلخر سليب       
  .قبل اهللا ،و به يتزكى اإلنسان ألن فيه  أمر باملعروف وي عن املنكر  من حدود اهللا  حممود من

 أما الغضب السليب فهو غضب من أجل إشباع شهوة ، وملذات النفس البشرية  اليت تولد يف القلب 
احلقد والغل واحلسد وإضمار السوء والشماتة إىل غري ذلك من ألوان السلوك الالسوي لذا فهذا نوع 

   )٤(. مذموم وغري مقبول 
فتسمى وهن ،ويكون نتيجة اهلوان واالستضعاف ؛إذ " ومن الغضب املذموم حينما تضعف النفس    

وذا النوع من الغضب ال تتزكى النفس )٥(. " فيه اهلالك والضرر باجلسد البشري والنوع اإلنساين
  . ألا تبعت الشهوات

 اجلانب اإلجيايب الذي حلدود اهللا ، والذي فيه االنفعال ،وليس وأما الذي يكون فيه تزكية النفس هو   
 ينتظر إشارة" فيه  حسد وال غل وال هوان ، وبذلك ال يفقد اإلنسان تزكيته لنفسه ، فالغضب احملمود 

  قل فينبعث حيث جتب احلمية ، وينطفئ حني حيسن احللم ، وحفظه على حد االعتدال هوـالدين والع
    ـــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٧م، صـ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤حممد عثمان جنايت ، القرآن وعلم النفس ، دار الشروق ، القاهرة ، )١(
  . ١٤٢ماجد عرسان الكيالين ، مناهج التربية اإلسالمية ، مرجع سابق،صـ) ٢(
  .٤٥ت ، صـ.مصطفى فهمي ، يف علم النفس ، دار الثقافة ، القاهرة ، د) ٣(
  .١٧٩م ، صـ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، علم املعاصر يف ضوء اإلسالم ، دار الشروق ، جدة ،  حممد حممود حممد )٤(
  .١٤٣ماجد عرسان الكيالين ، مرجع سابق ، صـ) ٥(



١٢٠  
) ١(. " االستقامة اليت كلف اهللا ا عباده ، وهو الوسط الذي وصفه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ولكي يتم عالج الغضب يف التربية " فالوسطية يف الغضب هللا سبحانه وتعاىل وهذا يعترب شجاعة ، 
 : اإلسالمية مبا يلي 

  .قراءة القرآن الكرمي ؛ إذ يبعث الطمأنينة يف النفس )  ٢.                 ذكر اهللا سبحانه وتعاىل )١  
  .   االنصراف للعبادة كأداء صالة نافلة ) ٣ 
  )٢(." ـ عن طريق التحكيم واملصاحلة أو إزالة الضرر: إجراءات تصحيح موقف اخلطأ ) ٤ 

Ÿω(قال اهللا تعاىل     uρ “ Èθ tG ó¡n@ èπ oΨ |¡pt ø: $# Ÿω uρ èπ y∞ÍhŠ¡¡9$# 4 ôìsù÷Š$# © ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ôm r& #sŒÎ* sù “ Ï% ©!$# y7 uΖ÷ t/ …çµ uΖ÷ t/uρ 

×ο uρ≡y‰tã …çµ ¯Ρr( x. ;’ Í< uρ ÒΟŠ Ïϑ ym ∩⊂⊆∪ $ tΒ uρ !$ yγ9¤)n= ãƒ ω Î) t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρ çy9 |¹ $ tΒ uρ !$ yγ8 ¤)n= ãƒ ω Î) ρ èŒ >eáym 5ΟŠ Ïàtã ∩⊂∈∪ $ ¨ΒÎ)uρ 

y7 ¨Ζxî u”∴tƒ z⎯ÏΒ Ç⎯≈ sÜø‹¤±9 $# Øø÷“ tΡ õ‹Ïè tG ó™$$ sù «!$$ Î/ ( …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠ Î= yè ø9$# ∩⊂∉∪            ()٣٤سورة فصلت آية(   

  االنفعال ودوافع اخلوف: ثانياً 

   إجيايب من ذلك اخلوف من اهللا سبحانه وتعاىل ، وسليب مثل اهللع واجلنب وهو إفراط    اخلوف له جانبان 
اخلوف هو إحساس نفسي بالضيق مصحوب يف أغلب األحيان بتغريات أداء وظيفية معظم أداء "إذ     

   )٣(. " أعضاء اجلسم

ºπ(اخلوف بقوله تعاىل  ولقد وصف القرآن الكرمي  −s Ï© r& (öΝä3ø‹n= tæ #sŒÎ* sù u™!% y` ß∃öθ sƒ ø: $# öΝßγ tG ÷ƒ r&u‘ tβρãÝàΖ tƒ y7 ø‹s9Î) 

â‘ρ ß‰s? öΝßγ ãΨ ã‹ôã r& “ É‹©9 $% x. 4© y´ øó ãƒ Ïµ ø‹n= tã z⎯ÏΒ (ÏNöθ yϑ ø9$# #sŒÎ* sù |=yδ sŒ ß∃öθ sƒ ø: $# Νà2θ à)n= y™ >π uΖÅ¡ø9r'Î/ >Š# y‰Ïn ºπ −s Ï© r& 

’ n?tã 4Îösƒ ø: $# y7 Í×¯≈ s9'ρ é& óΟs9 (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ xÝt7ôm r'sù ª!$# 4öΝßγ n=≈ uΗùå r& tβ% x.uρ y7 Ï9≡sŒ ’ n?tã «!$# #ZÅ¡o„ ∩⊇®∪   (  
  )١٩سورة األحزاب آية(                                                                                      

فاخلوف حينما يشتط اإلنسان يصيبه جنب وهلع وهذا إفراط ، وحينما يضعف أو يتوقف يسمى ور   

ô⎯yϑ(وهذه احلالتني تلحق باإلنسان الضرر  واخلوف ، واخلوف فضيلة كما قال اهللا تعاىل  Ï9 uρ t∃% s{ tΠ$ s)tΒ 

⎯Ïµ În/u‘ Èβ$ tF̈Ζy_ ∩⊆∉∪                                                             ()٤٦سورة الرمحن  آية(  

$(وقال تعاىل  ¨Β r&uρ ô⎯tΒ t∃% s{ tΠ$ s)tΒ ⎯Ïµ În/u‘ ‘yγ tΡuρ }§ø¨Ζ9 $# Ç⎯tã 3“ uθ oλù; $# ∩⊆⊃∪ ¨β Î* sù sπ ¨Ψ pgø:$# }‘Ïδ 3“ uρ ù'yϑ ø9$# ∩⊆⊇∪  (  

  )٤١- ٤٠سورة النازعات  آية(                                                                                
     ـــــــــــــــــــــــــ

م، ٢٠٠١-هـ ١٤٢١حممد حمروس الشناوي، حبوث يف التوجيه اإلسالمي لإلرشاد والعالج النفسي ، دار غريب ، القاهرة ، ) ٢)(١(
  .٢٥٧- ٢٥٦صـ،و ٣٤٥صـ

  . ٦٣م ، صـ١٩٩٢-هـ ١٤١٢عدنان الشريف  ، من علم النفس القرآين ، دار العلم للماليني ،بريوت ، ) ٣( 



  
١٢١  

فاهللا يكافئ العبد الذي خياف قيامة بني يديه للحساب باجلنة ونعيمها ، لذلك جعل الورع والتقوى    

©ã©.¤‹u‹y™ ⎯tΒ 4(ىل لقوله تعا. خصوصاً للخائفني من حساب اهللا يوم القيامة  y´ øƒ s† ∩⊇⊃∪ $ pκâ: ¨Ζyf tG tƒ uρ ’ s+ô© F{$#  

“ Ï% ©!$#∩⊇⊇∪ ’ n?óÁ tƒ u‘$̈Ζ9$# 3“ uö9 ä3ø9$# ∩⊇⊄∪ §ΝèO Ÿω ßNθ ßϑ tƒ $ pκ Ïù Ÿω uρ 4© zøt s† ∩⊇⊂∪ ô‰s% yx n= øùr& ⎯tΒ 4’ª1 t“ s? ∩⊇⊆∪ tx.sŒuρ zΟó™ $# 

⎯Ïµ În/u‘ 4’ ©?|Á sù ∩⊇∈∪ ö≅ t/ tβρãÏO ÷σè? nο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ∩⊇∉∪ äο tÅz Fψ$#uρ ×öyz #’s+ö/r&uρ ∩⊇∠∪    ()١٧-١٠سورة األعلى  آية(  

$(وقال تعاىل     yϑ ¯ΡÎ) šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# #sŒÎ) tÏ.èŒ ª!$# ôM n= Å_ uρ öΝåκæ5θè= è% #sŒÎ)uρ ôM u‹Î= è? öΝÍκö n= tã …çµ çG≈tƒ#u™ öΝåκøEyŠ# y— 

$ YΖ≈ yϑƒ Î) 4’ n?tã uρ óΟÎγ În/u‘ tβθè= ©.uθ tG tƒ ∩⊄∪                                                    ()٢سورة األنفال  آية (  

$(وقال تعاىل  yϑ ¯ΡÎ) ß⎯ÏΒ ÷σãƒ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ t⎦⎪ Ï% ©!$# #sŒÎ) (#ρ ãÅe2 èŒ $ pκÍ5 (#ρ ”yz #Y‰£∨ß™ (#θßs ¬7 y™ uρ Ï‰ôϑ pt ¿2 öΝÎγ În/u‘ öΝèδuρ Ÿω 
šχρ çÉ9 õ3tFó¡o„ ) ∩⊇∈∪ 4’ nû$ yf tFs? öΝßγ ç/θ ãΖã_ Ç⎯tã ÆìÅ_$ ŸÒ yϑ ø9$# tβθãã ô‰tƒ öΝåκ®5u‘ $ ]ùöθ yz $Yè yϑ sÛuρ $ £ϑÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ 

tβθ à)ÏΖãƒ ∩⊇∉∪                                                                  ()١٧-١٦سورة السجدة  آية (  
فاخلوف من اهللا يؤدي إىل تزكية النفس ؛ إذ جينبه ارتكاب املعاصي فيقيه غضب اهللا ، وحيثه على أداء 

يؤدي إىل حتقيق األمن النفسي ؛ إذ يغمر " العبادات، والقيام باألعمال الصاحلة ابتغاء مرضات اهللا كما 
  )١(." املؤمن شعور الرجاء يف عفو اهللا تعاىل ورضوانه

β¨(قال اهللا تعاىل   Î) š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ ä9$ s% $ oΨš/u‘ ª!$# §ΝèO (#θ ßϑ≈s)tFó™ $# ãΑ̈”t∴tG s? ÞΟÎγ øŠn= tæ èπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ω r& (#θ èù$ sƒ rB Ÿω uρ 

(#θ çΡt“ øt rB (#ρ ãÏ±÷0 r&uρ Ïπ̈Ψ pgø: $$ Î/ © ÉL ©9$# óΟçFΖä. šχρß‰tãθ è? ∩⊂⊃∪                                () ٣٠سورة فصلت  آية (  

فاإلنسان املسلم الذي تزكت نفسه حيقق صفة الوسطية ، فيلتزم اخلوف  ويكون صادقاً يف قوله    
  وعمله ومعامالته مما يغرز يف حياة األفراد واجلماعات كمنهج حياة ، وهذا املنهج هو االستقامة عـلى 

مها يؤديان إىل عدم الصراط املستقيم ، وأما الذين مل تتزكى نفسه فيصيبه الطغيان والضعف ، وكال
  .طاعة اهللا سبحانه وتعاىل ، واخلروج من كل أوامره وإتباع نواهيه

إذا سكن اخلوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها ، وطرد الدنيا :قـال إبراهيم بن سفيان "  
  )٢(." عنها

واهللا سبحانه وتعاىل جعل اخلوف ألهل األعمال الصاحلة ، وكذلك الرجاء ، ومن علم أن الرجاء 
    ـــــــــــــــــــــــــ

  .٧٩حممد عثمان جنايت ، مرجع سابق ، صـ)١(
  .١٣٦يوسف املرعشلي ، مرجع سابق ، صـ)٢(

                           



١٢٢  

β¨(قال اهللا تعاىل . ل واخلوف النافع هو ما اقترن به العم   Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# Νèδ ô⎯ÏiΒ Ïπ uŠô±yz ΝÍκÍh5u‘ tβθ à)Ïô±•Β ∩∈∠∪ 

t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ Οèδ ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ öΝÍκÍh5u‘ tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∈∇∪ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ Οèδ öΝÍκÍh5tÎ/ Ÿω šχθ ä.Îô³ç„ ∩∈®∪ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ tβθè?÷σãƒ !$ tΒ (#θ s?# u™ 

öΝåκæ5θ è= è% ¨ρ î' s#Å_ uρ öΝåκ̈Ξr& 4’ n< Î) öΝÍκÍh5u‘ tβθãè Å_≡u‘ ∩∉⊃∪ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& tβθãã Ì≈ |¡ç„ ’ Îû ÏN≡uösƒ ø: $# öΝèδuρ $ oλm; tβθà)Î7≈ y™ ∩∉⊇∪ ( ) سورة

  ) ٣٠فصلت  آية 
فالقلب أي القدرة اإلرادية يف سريها إىل اهللا عزوجل مبرتلة الطائر فاحملبة رأسه واخلوف والرجاء "    

جناحاه ،وقيل أكمل األحوال اعتدال الرجاء واخلوف ، وغلبة احلب فاحملبة هي املركب ، والرجاء حاد 
   )١(. "  ينشد ، واخلوف سائق ، واهللا املوصل مبنه وكرمه

  -:التعصب
وهو يقوم على اعتقاد املتعصب أن قبض على احلقيقة النهائية " و االنفعاالتالتعصب من الدوافع     

اليت تدفع به إىل وجوب االلتزام الكامل برأيه أو مذهب أو مجاعة أو قبيلة أو فترة تارخيية معينة مما جيمع 
)٢(. " عادة بيت الفضيلة والرذيلة واحلسن والقبح واخلطأ والصواب 

 وحىت تتزكى النفس البد هلا من البعد عن التعصب ، وإحقاق احلق وعدم االحنياز ألي من التعصبات
  .اليت تؤدي إىل عدم تزكية النفس 

    - : أنواع التعصب
  . التعصب لالنتماء إىل البلد والقبيلة والقومية) ٢التعصب ملذهب                          )١         
  . للرأي وهو املهم يف البحث   التعصب) ٣          

فالتعصب من األمور اليت قام اإلسالم بإبعاد الناس عنه ، وهو غري مرغوب فيه ؛ إذ يؤدي إىل التفرقة  
بني الناس ، والبعد عن إحقاق احلق ، واإلسالم يدعو التمسك بالدين هو الواجب على املسلم أن 

  . يتمسك به 

_•øŒÎ)uρ šχθ(قال اهللا تعاىل .ياء ولقد صور القرآن هذه العصبية العم !$ ys tFtƒ ’Îû Í‘$ ¨Ζ9$# ãΑθ à)u‹sù (#àσ¯≈ xyè ‘Ò9$# 

š⎥⎪ Ï%©#Ï9 (#ÿρ çy9 ò6tFó™ $# $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζä. öΝä3s9 $ Yè t7s? ö≅ yγ sù ΟçFΡr& šχθ ãΨ øó•Β $ ¨Ζtã $ Y7ŠÅÁ tΡ š∅ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9 $# ∩⊆∠∪ tΑ$ s% š⎥⎪ Ï% ©!$# 

(#ÿρ çy9 ò6tFó™ $# $̄ΡÎ) @≅ ä. !$ yγŠ Ïù χ Î) ©!$# ô‰s% zΝs3ym š⎥ ÷⎫t/ ÏŠ$ t6 Ïèø9   ) ٤٨-٤٧سورة غافر  آية (             )   ∪∇⊇∩ #$

 ومن هنا محل القرآن األتباع تبعة ضالهلم ، فقد منحهم اهللا القدرات واآلالت ما ميكنهم من إتباع  
    ـــــــــــــــــــــــــ

  .٥١٣،صـ١حممد بن أيب بكر بن القيم ، مدارج السالكني ، مرجع سابق، جـ) ١( 
  .١٨٦م ، صـ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦عبد الكرمي حممد بكار ، فصول يف التفكري املوضوعي ، دار القلم ،دمشق ، )٢( 



١٢٣ 
  .اهلدى ، فعطلوا ذلك ، وساروا يف ركاب املضلني 

اللـتزام احنياز إىل قـطعيات ال تقبل اجلدل أو مبادئ عامة فالفرق بني التعصب وااللـتزام ؛ إذ ا"   
وقع اإلمجاع عليها كاالحنياز إىل أمهات الفضائل والعقائد ، فااللتزام يكون مما يكون مبا عال على دوائر 
االجتهاد ، ويكون التعـصب فيما يقبل النظر والتأمـل ، فالتعـصب ضرب مـن ضروب األنانية 

  )١(." أساسوال يكون مبين على 

فالعقيدة مظهر من مظاهر احلياة احلرة الكرمية لألفراد فهو حق من حق األفراد ، والتمسك ا من   
ذلك ألن العقيدة إن كانت دينية فهي اضبط املقاييس "دالئل اخلري يف الفرد وداللة على تزكية النفس ، 

ت ، وإن كانت فكرية فهي دليل الوعي ، ألهواء الفرد ونزعاته، و أقوى الروادع بني اجلماهري واجلماعا
  )٢(. "والوعي دليل الشخصية احلسية اليت تعقل وتفكر

فليس عيباً أن يتمسك اإلنسان بدينه ، ويعمل بعقيدته، بل العيب أن يعتنق ديناً فال يعمل به ، وال     
  . خيضع لنظمه ، وال يضحي بأهوائه احتراماً لدينه ولقيمه اإلسالمية

ومن هنا نلمس سر عظمة التمسك بدين اهللا من أيب بكر رضي اهللا حني وقف ذلك املوقف احلازم    
ارتدت طوائف كثرية من العرب عن اإلسالم ،ومنعوا الزكاة ، فنهض أبو بكر الصديق " الشديد حينما 

واهللا لو منعوين : ل رضي اهللا عنه لقتاهلم  فأشار عليه عمر رضي اهللا عنه وغريه أن يفتر عن قتاهلم ، فقا
  )٣(. " عقاالً أو عناقاً كانوا يؤدا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقاتلتهم على منعها

  .الكرمي للعقيدة والدين ، وتلك حدودها وآثارها ) التمسك ( هذا هو حقيقة التعصب 
أما التعصب الذميم فهو أن تضطهد خمالفيك يف العقيدة ، ومتتد عليهم ، وتسيء معاملتهم ، و تسلب   

أمواهلم ، وني كرامتهم ، كما يفعل اجلهالء من أصحاب العقائد والديانات ، فهذا سبيل الشقاء 
  .ين حق واخلراب يف حياة األفراد ، وداللة على عدم تزكية النفس ، وهذا ما ى عنه كل د

  _ :تزكية السمع والبصر 
والسمع والبصر أدوات تتلقي العلم واملعرفة مث ترسلها إىل القوى العقلية لتقوم بفهمها ووعيها ؛ إذ     

أن هذه األدوات إذا كان حيسن استعماهلا االستعمال الذي خلقها اهللا من أجله ، فالقرآن الكرمي يوجه 

Ÿω(قال اهللا تعاىل . سؤولية اليت عليها إىل استخدام هذه األدوات ويوضح امل uρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7s9 ⎯Ïµ Î/ 

    ـــــــــــــــــــــــــ
  .١٨٦املرجع السابق ، صـ)١(
  .١٤٢م ، صـ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠مصطفى السباعي ، أخالقنا االجتماعية ، املكتب اإلسالمي، بريوت ، ) ٢(
.٤٩٢، صـ٢جـ حممد أمحد الذهيب ، سري أعالم النبالء ، ) ٣( 

    



١٢٤  

íΟù= Ïæ 4 ¨βÎ) yìôϑ ¡¡9$# u|Çt7ø9 $#uρ yŠ# xσàø9$#uρ ‘≅ ä. y7 Í×¯≈ s9'ρ é& tβ% x. çµ÷Ψ tã Zωθ ä↔ ó¡tΒ ∩⊂∉∪   (           ) ٣٦سورة اإلسراء  آية (  

والتربية  اإلسالمية تريب اإلنسان املسلم على أن يستخدم حـواسه يف اخلري الـذي خلقت من أجله    
  فاهلوى والضالل والرغبات املنحرفة" ليكشف عن احلق واحلقيقة ، وال يستخدمها فيما تسول له نفسه 

 تنتج معرفة يعتد واألذن ال متيز بني اخلـري والشر فسقطت يف غفلة ال، جعلت من العـيون ال تبصر 
  )١(." ا 

$ ô‰s)s9uρ(قال اهللا تعاىل  tΡù&u‘ sŒ zΟ̈Ψ yγ yf Ï9 #ZÏWŸ2 š∅ ÏiΒ Çd⎯Ågø: $# Ä§ΡM}$#uρ ( öΝçλm; Ò>θè= è% ω šχθ ßγ s)øtƒ $ pκÍ5 öΝçλm; uρ 

×⎦ ã⎫ôã r& ω tβρçÅÇö7ãƒ $ pκÍ5 öΝçλm; uρ ×β#sŒ# u™ ω tβθ ãèuΚ ó¡o„ !$ pκÍ5 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$% x. ö≅ t/ öΝèδ ‘≅ |Ê r& 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ 

šχθ è=Ï≈ tó ø9$# ∩⊇∠®∪                                                               () ١٧٩سورة األعراف  آية (  

فتزكية السمع والبصر من كل املرئيات واملسموعات الفاحشة أو اخلبيثة أو الضارة ، واليت يؤول إليها  

BΛà¼ íΝõ3ç/ Ò‘ôϑ(  وصفها القرآن الكرمي . إفراز عناصر بشرية  ãã öΝßγ sù Ÿω tβθãè Å_ ötƒ ∩⊇∇∪   (  

  ) ١٨سورة البقرة  آية (                                                                                     
صم عن مساع اخلري ، وبكم عن النطق به ،و عمي عن رؤية احلق ،فهم ال يرجعون ألم "لذا فهم      

   )٢(. " تركوا احلق بعد أن عرفوه ، فال يرجعون إليه
خالل صمـمهم فـتراهم ال يستفيدون مما يسمعون وال يقبلونه ، وهم بكم فاقدون للقدرة ومـن   

عن البيان والتعبري عنه ، وهم عمي ألم مشتتو البصر ال يستفيدون مما يبصرون ، وهم فاقدون البصر 
  .عن النظر املوصل للعربة اليت تؤديهم إىل اهلدى ، وفاقدون للبصرية 

è% š⎥⎫ÏΖÏΒ≅(  قال اهللا تعاىل . ي بصره فليلتزم ما أمره اهللا به لذلك من أراد أن يزك ÷σßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Ò äótƒ ô⎯ÏΒ 

ôΜ ÏδÌ≈ |Á ö/r& (#θ Ýàxøt s† uρ óΟßγ y_ρ ãèù 4 y7 Ï9≡sŒ 4’ s1ø— r& öΝçλm; 3 ¨β Î) ©!$# 7Î7yz $ yϑ Î/ tβθãè oΨóÁ tƒ ∩⊂⊃∪ (   ) ٣٠سورة النور  آية ( 

  : تزكية اجلسم 
اإلنسان يولد مزوداً بدوافع كثرية منها دافع الطعام والشراب ، دافع التملك ، دافع اخللود ، دافع    

واحلكمة من شهوة الطعام والشراب احلفاظ على " النكاح ، وتطلق عليها شهوة الطعام والشراب 
   )٣(." اجلسد ، واحلكمة من شهوة النكاح احملافظة على النوع البشري

    ـــــــــــــــــــــــــ
  .٣٥٧م ، صـ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧أمحد رجب األمسر ، فلسفة التربية يف اإلسالم انتماء وارتقاء ،دار الفرقان ، عمان ، ) ١(
  . ٤٤م، صـ٢٠٠٢هـ ـ١٤٢٣عبد الرمحن ناصر السعدي ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، مؤسسة الرسالة ، ) ٢(
  . ١٥١مناهج التربية اإلسالمية ، مرجع سابق ، صـ ماجد عرسان الكيالين ،) ٣(
  



١٢٥  
فاإلنسان إذا اتبع شهواته ، وطغت عليه أصبح يف حالة سرف وإفراط وطغيان ، أما إذا أضعف وفرط   

وأصبح يف حالة ضعف وخور ، وهذه احلالتني تعرض اجلسد إىل خطر لضياعه ، ،فيها ، ورغب عنها 
  . وانقطاع هلذا النوع البشري 

  واإلنسان املنصف لنفسه وجلسده أن يتبع حالة الوسطية ، واالعتدال يف كبح مجاح هذه الشهوات ،   

$(ولنتأمل قـول اهللا احلق سبحانه وتعاىل    yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ è= ä. $ £ϑ ÏΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Wξ≈n= ym $Y7 Íh‹sÛ Ÿω uρ (#θ ãèÎ6 ®K s? 

ÏN≡uθ äÜäz Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# 4 …çµ ¯ΡÎ) öΝä3s9 Aρ ß‰tã î⎦⎫Î7•Β ∩⊇∉∇∪    (                                  ) ١٦٨سورة البقرة  آية (  

  )١(. " فإمنا أذن للناس أن يأكلوا مما يف األرض بشرطني أن يكون طيباً ، وأن يكون حالالً"  
فالطيبات اليت أحلها  وأباحها املطاعم النافعة للعقول واألخالق واخلبائث هي الضارة للعقول كاخلمر  

  . أو اخلبائث ألا تفسد العقول واألخالق
لذا خاطب اهللا سبحانه وتعاىل الناس ، ودعاهم ألن يأكلوا مما يف األرض ، ويدعوهم إىل أكل احلالل  

يأمر احلق سبحانه وتعاىل املؤمنني أن يأكلوا من طيبات مما رزقهم اهللا وحني " ال لشيء إال ملصلحتهم 
  )٢(. " فإن حكمة ذلك أن يكون املؤمنون قدوة لغريهم

وباحلالل يزكي اإلنسان نفسه ، وهو سبب حلماية الدين والعرض ، فالدعوة ألكل احلالل ، هي   
أي الرباءة من النقص يف الدين " ضصيانة لإلنسان من الشيء الضار ، وسبب حلماية الدين والعر

   )٣(."وعرضة من الطعن فيه 

  مسعت رسول اهللا صلى اهللا : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول: عن النعمان بن بشري قال
  إن احلالل بني وإن احلرام بني وإن بينهما أمورا مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس  -:عليه وسلم يقول
بهات استربأ لدينه و عرضه ، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام كراع يرعى حول فمن اتقى الش

آال وإن لكل ملك محى ،أال وإن محى اهللا حمارمه ،آال وإن يف اجلسد مضغة . احلمى  يوشك أن يواقعه 
   )٤(." إذا صلحت صلح اجلسد كله ، وإذا فسدت فسد اجلسد كله آال وهي القلب

ملوقع كثري الفوائد ، وهو أحد األحاديث األربعة اليت عليها مدار اإلسالم إن هذا احلديث عظيم ا
  من حسن إسالم املرء تركه ماال يعنيه" وثالثهما حـديث " إمنا األعمال بالنيات  "وثانيهما هو حديث

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .٤٢م ، صـ١٩٩٣هـ ـ١٤١٤ أمحد عبد احلليم بن تيمية ، اإلميان ، دار الكتب العلمية ،بريوت ،) ١(
  .٢٣٢م ، صـ٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٤حممد متويل الشعراوي ،منهاج الصاحلني ، دار العصرية  ،بريوت ، ) ٢(
  .١٥٥،   صـ١م،جـ١٩٩٧هـ ـ١٤٠٧علي بن حجر العسقالين،فتح الباري شرح صحيح البخاري،املكتبة السلفية،القاهرة،أمحد)٣(
  .٣٠،صـ١ي ، مرجع سابق ، كتاب اإلميان ، باب من استربأ لدينه ، جـحممد إمساعيل البخاري ، صحيح البخار)٤(
  
  



١٢٦  
  )١(." ال يؤمن   أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه" ورابعها حديث "   
فاحلاجة اليوم إىل تعلم احلالل لنلتزمه ، واحلرام لنجتنبه حىت تتزكى األنفس ، وتصل إىل مرتبة عند اهللا   

  . ذلك يتزكى اجلسم سبحانه وتعاىل ، وب
فالذي تزكت نفسه أخذ كل أمـر صادر من عند اهللا ، وهو متيقن أن اهللا سبحانه وتعاىل ال يأمره   

  . إال بشيء نافع له ، والضار الذي ى عنه ضار ،وإن كانت فيه منفعة 
ه ، و قد وبعض الناس تأكل أكثر مما حتتاج يف أوقات ال حيس باجلوع ، وقد يأكل ويشرب ما يضر    

ينكح ال لبقاء النوع واستمرارية الذرية، ويكون ذلك بوسائل وأشكال تتسبب يف تدمري النوع ، وعقم 

ô‰s)s9(  قوله تعاىل . منابعه أي أنه قد يرتل إىل مستوى السلوك احليواين ، وينطبق عليه الوصف اإلهلي uρ 

$ tΡù&u‘ sŒ zΟ̈Ψ yγ yf Ï9 #ZÏWŸ2 š∅ ÏiΒ Çd⎯Ågø: $# Ä§ΡM}$#uρ ( öΝçλm; Ò>θ⊗⊗= è% ω šχθ⊗⊗γ s)øtƒ $ pκÍ5 öΝçλm; uρ ×⎦ ã⎫ôã r& ω tβρ çÅÇö7ãƒ 

öΝçλm; uρ ×β#sŒ# u™ ω tβθãè uΚ ó¡o„ !$ pκÍ5 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ÉΟ≈ yè÷ΡF{$% x. ö≅ t/ öΝèδ ‘≅ |Ê r& 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθ è= Ï≈ tóø9 $# ∩⊇∠®∪(  

  ) ١٧٩سورة األعراف  آية (                                                                                  
  : لذلك احتاج اجلسم اإلنساين إىل تنظيم حاجاته ، وتزكية جسمه بغية حتقيق هدفني اثنني

  ـ إباحة كل ما أحـله اهللا لإلنسان ، والذي أحله اهللا هو :األول"                    
  الطيب النافع الذي يتفق مع قوانني اخللق ، ويوفر النمو والعافية للجسم ،                  
  ويوفر للنوع البشري االستمرار ، وميكِّن اإلنسان من القيام بوظائفه اليت                  
  .خلق من أجلها                  

  منع كل ما حرمه اهللا على اإلنسان ، والذي حرمه اهللا هو  -: الثاين                     
  اخلبيث الضار الذي يصطدم بقوانني اخللق ، ويهدد منـو اجلسم وعافيته                              
   القيام عن اإلنسان ويفقد ، البشري النوع بقاء دد اليت باألخطار ويتسبب               
  )٢( " . مبسؤولياته                   

y7( تعاىل اهللا قال tΡθ è= t↔ ó¡o„ !#sŒ$ tΒ ¨≅ Ïm é& öΝçλm; ( ö≅ è% ¨≅ Ïm é& ãΝä3s9 àM≈t6 ÍhŠ©Ü9$#   $ tΒ uρ ΟçFôϑ ¯= tæ z⎯ÏiΒ Çy Í‘# uθ pgø: $# t⎦⎫Î7Ïk= s3ãΒ 

£⎯åκtΞθ çΗ Íj>yè è? $ ®ÿ ÊΕ ãΝä3yϑ ¯= tæ ª!$# ( (#θ è= ä3sù !$ ®ÿÊΕ z⎯õ3|¡øΒ r& öΝä3ø‹n= tæ (#ρ ãä.øŒ$#uρ tΛôœ $# «!$# Ïµø‹n= tã ( (#θ à)¨?$#uρ ©!$# 4 ¨β Î) ©!$# ßìƒ Î|  

É>$ |¡Ït ø:$# ∩⊆∪ tΠöθ u‹ø9$# ¨≅ Ïm é& ãΝä3s9 àM≈t6 Íh‹©Ü9$# ( ãΠ$ yè sÛuρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9 $# @≅ Ïm ö/ä3©9 öΝä3ãΒ$ yè sÛuρ @≅Ïm öΝçλ°; ( 

àM≈oΨ |Á ós çRùQ$#uρ z⎯ÏΒ ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# àM≈oΨ |Á ós çRùQ$#uρ z⎯ÏΒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# ⎯ÏΒ öΝä3Î= ö6 s% !#sŒÎ) £⎯èδθ ßϑ çF÷ s?# u™ £⎯èδu‘θ ã_ é&  

    ـــــــــــــــــــــــــ
  .١١١يوسف املرعشلي ، مرجع سابق ، صـ) ١( 
  .١٥٢صـ ماجد عرسان الكيالين ، مناهج التربية اإلسالمية ، مرجع سابق ،) ٢(



١٢٧  

t⎦⎫ÏΨ ÅÁ øt èΧ uöxî t⎦⎫Ås Ï≈ |¡ãΒ Ÿω uρ ü“ É‹Ï‚ −GãΒ 5β#y‰÷{r& 3 ⎯tΒ uρ öàõ3tƒ Ç⎯≈ uΚƒM}$$ Î/ ô‰s)sù xÝÎ6 ym …ã& é#yϑ tã uθ èδ uρ ’ Îû Íο tÅz Fψ$# 

z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÎÅ£≈ sƒ ø:    ) ٤سورة املائدة  آية (                                                                                               )  ∪∋∩ #$

⎪⎦t  ( تعاىل اهللا قال    Ï% ©!$# šχθ ãèÎ7−Ftƒ tΑθ ß™ §9 $# ¢© É<¨Ζ9 $# ¥_ ÍhΓW{$# “ Ï% ©!$# …çµtΡρ ß‰Ågs† $ ¹/θ çG õ3tΒ öΝèδy‰Ψ Ïã ’Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9$# 

È≅‹ ÅgΥM}$#uρ Νèδ ããΒ ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9 $$ Î/ öΝßγ8 pκ÷]tƒ uρ Ç⎯tã Ìx6Ψßϑ ø9$# ‘≅ Ït ä†uρ ÞΟßγ s9 ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$# ãΠÌhpt ä† uρ ÞΟÎγ øŠn= tæ y]Í×¯≈ t6 y‚ ø9$# 

ßìŸÒ tƒ uρ öΝßγ ÷Ζtã öΝèδ uñÀÎ) Ÿ≅≈ n= øñF{$#uρ © ÉL©9 $# ôM tΡ% x. óΟÎγ øŠn= tæ 4 š⎥⎪ Ï%©!$$ sù (#θ ãΖtΒ#u™ ⎯Ïµ Î/ çνρâ‘ ¨“ tã uρ çνρ ã|Á tΡuρ (#θ ãèt7 ¨?$#uρ 

u‘θ ‘Ζ9$# ü“ Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& ÿ…çµ yè tΒ   y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθßs Î= øßϑ ø9$# ∩⊇∈∠∪(                         ) ١٥٧سورة األعراف  آية (  

 ، األحوال وحبسب ، والضعف بالقوة املشاق "هذه ختتلف حيث املشاق يف اإلنسان يراعي واإلسالم  
 ترك كما ، جيد ما على مكلف كل الشارع ترك وقد ، واألعمال األزمان وحبسب ، وضعفها العزائم وقوة

  )١" (.اآلخر عليه يقوى ماال على مرضه يف يقوى الناس من فكثري كاملرض االجتهاد إىل موكوالً كثرياً
 ،واالضطرار اإلكراه وحاالت ، والسفر املرض أجل من املخففة النصوص يف العلماء نظر وعندما    

 فبعضهم ، العذر أجل من هو ما إىل األصلي وضعه من الشرعي احلكم تغري عند متعددة نظرات هلم كانت

 حقيقة إىل للرخصة تقسيمات ذلك على ىنوانب ، عدمها أو احلرمة وقيام ، احملرم الدليل إعمال إىل نظر

  . وجمازية
 قبول يف وسلم عليه اهللا صلى ورسوله اهللا ألمر يستجيب أن عليه نفسه تزكت الذي املسلم واإلنسان   

   . عليها فرضت اليت العبادات يؤدي حىت ا رخص اليت الرخص

ãöκy− tβ$ŸÒ( تعاىل اهللا قال  tΒ u‘ ü“ Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& ÏµŠ Ïù ãβ#u™öà)ø9$# ” W‰èδ Ä¨$̈Ψ=Ïj9 ;M≈oΨÉi t/uρ z⎯ÏiΒ 3“ y‰ßγ ø9$# Èβ$s% öàø9$#uρ 4  

⎯yϑ sù y‰Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ töκ¤¶9 $# çµ ôϑÝÁ uŠù= sù ( ⎯tΒ uρ tβ$Ÿ2 $ ³Òƒ Ís∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 9xy™ ×ο £‰Ïè sù ô⎯ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& tyz é& 3 ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# ãΝà6Î/ 

tó¡ãŠø9$# Ÿω uρ ß‰ƒ Ìãƒ ãΝà6Î/ uô£ãè ø9$# (#θ è=Ïϑ ò6çG Ï9uρ nο £‰Ïè ø9$# (#ρ çÉi9 x6çG Ï9uρ ©!$# 4† n?tã $ tΒ öΝä31 y‰yδ öΝà6¯= yè s9uρ 

šχρ ãä3ô±n@ ∩⊇∇∈∪ (                                                                               ) ١٨٥سورة البقرة   آية (  

ß‰ƒ( تعاىل اهللا قال    Ìãƒ ª!$# β r& y#Ïesƒ ä† öΝä3Ψ tã 4 t,Î= äz uρ ß⎯≈ |¡ΡM}$# $ Z‹Ïè |Ê ∩⊄∇∪(          ) ٢٨سورة النساء   آية (  

   . به الشريعة جاءت كما الرخصة وأخذ ، التخفيف عموم فاملراد  
  فترته ، فيه فرخص شيئاً وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صنع : عنها اهللا رضي عائشة املؤمنني أم فعن    

    ـــــــــــــــــــــــــ
  .٢١٥- ٢١٣، صـ١إبراهيم موسى الشاطيب  ، مرجع سابق ، جـ)١(

    



١٢٨  
 أصنعه الشيء عن يترتهون أقوام بال ما : قال مث اهللا ومحد ، فخطب وسلم عليه اهللا صلى النيب فبلغ قوم عنه

  )١( .خشية له وأشدهم ، باهللا ألعلمهم إين فواهللا
 فهو ، وسلم عليه اهللا صلى  املصطفى احلبيب منهج هو اهللا برخص واألخذ ، والسهولة اليسر إتباع إن   

   . له خشية وأشدهم ، أنزل مبا الناس أعلم
 ، هللا الناس أخشى ذلك مع لكنه له غفر قد اهللا كان وإن " أعلمهم وسلم عليه اهللا صلى والرسول  

  )٢(" .واخلشية التقوى غاية فهو صةرخ أو عزمية من فعله فما وأتقاهم
 بد فال ربه زكاه وسلم عليه اهللا صلى اهللا ،ورسول أنفسهم تزكت الذين صفات من واخلشية فالتقوى لذا  

   . وسلم عليه اهللا صلى متابعته من
 ءقضا وعدم الراحة، من قسطاً اجلسم إلعطاء الترويح إىل اجلسم حاجة اإلسالمية التربية راعتولقد      
 الالهي سرور والترويح اللهو، يتعدى ال أن هو الترويح براءة يف واملقياس " والتوتر الصرامة يف كله الوقت

  )٣( ."األخرى واملخلوقات باآلخرين واألمل األذى ليلحق

   :سبنب ألحدوالترويح واللهو املباح الذي ميارسه اإلنسان املسلم   
   .  وسلم عليه اهللا صلى اهللا برسول االقتداء : األول 

   .به إال تتم ال فوائد حتقيق :ثانياً  
 تتزكى حىت اإلسالمية بالشريعة االنضباط له تكفل اليت الشرعية الضوابط ظل يف اللهو ممارسة وتتم  

   .املباح واللهو الترويح هذا ويكون األنفس،
 :فقال يرميان عنهما اهللا رضي األنصاريني عمري وجابر عبداهللا جابر رأيت :قال رباح بن عطاء فعن 

 ، لعب فهو اهللا ذكر من ليس شيء كل" : يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت أما لألخر أحدمها
 الرجل وتعليم ، الغرضني بني الرجل ومشي ، فرسه الرجل وتأديب ، امرأته الرجل مالعبة : أربعة يكون ال

 )٤(" .السباحة
 إال ذلك وما ، اهللا ذكر من إا، ، حممودة الترويح من األلوان هذه أن على نـص احلديث فـفي "    

 نبذ على اإلنسان وتعويد ، النفس وإعداد ، اجلسم بتقوية للجهاد كاالستعداد : كربى أهدافاً حتقـق ألنه

  )٥( ." الكسل
      ـــــــــــــــــــــــــ

  .٥١٣، صـ١٠أمحد على العسقالين  ، مرجع سابق ، جـ) ١(
  .٢٧٩، صـ١٣املرجع السابق ، جـ) ٢(
  .١٥٣ماجد عرسان الكيالين ، مرجع سابق ، صـ) ٣(
.٢٦٩، صـ ٥ت، جـ.نور الدين أبوعلي اهليثمي ، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتاب العريب ، بريوت ، د) ٤( 
.٤٣م ، صـ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠حممد بن أيب بكر بن القيم  ، الفروسية ، دار التراث، املدينة املنورة  ،   )٥( 



١٢٩  
 تعاىل اهللا قال .األمر يف فسحة الضعيف املكلف املخلوق هلذا وجعل " اإلنسانية الطبيعة راعى واإلسالم     

)3 ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# ãΝà6Î/ tó¡ãŠø9$# Ÿω uρ ß‰ƒ Ìãƒ ãΝà6Î/ uô£ãè ø9$#( ) ما الفسحة هلذه وجعل ... ) ١٨٥سورة البقرة   آية 

 يكدح الذي األمسى اهلدف تفسد ال وحىت هلا، حدد الذي اإلطار عن خيرج ال حىت قواعد من يضبطها

   )١( " .أجله من اإلنسان
 به يريض واالستجمام الراحة من شيئاً يأخذ وأن ، والكدح اجلد بعد لإلنسان وتعاىل سبحانه اهللا فأباح     

  . وتوقده صفاءه له ويعيد ، عقله ويرح ، جتددها إليها ويعيد ، نفسه ا وحيي ، اطهنش ا ويعيد ، جسمه
 يف اإلبداع سر يف ً دائما يفكر أن اإلنسان وعلى ، اجلمال بآيات املليء الكون إىل النظر حيث واإلسالم  

 يتضمن متكامالً  وياًترب منهجاً حتوي اإلسالمية والتربية ، اجلمال إىل األذهان ويشد ، حوله وفيما نفسه

  . اجلمالية الناحية هذه
 الزينة، ومنها ، األهداف حتقيق يف دور هلا واليت ، التربوية االنعكاسات على الضوء يلقي الكرمي والقرآن  

 الفتنة إىل سبيالً تكون ال حىت واالعتدال التوسط ولكن" ا اهللا أمر لقد حىت عنها لإلنسان غىن ال واليت

  )٢(" .والفساد
 اجلمال اهللا ويصف ، حيرمها من ،ويزجر الزينة حيل واإلسالم ، واالعتدال التوسط ذا النفس تتزكى وحىت

  )٣(."عباده على نعمه وسوابغ قدرته آيات من "ويعده

$ãΑ"( وتعاىل سبحانه يقول حيث   yϑ ø9$# tβθ ãΖt6 ø9$#uρ èπ uΖƒ Î— Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( àM≈uŠÉ)≈ t7ø9 $#uρ àM≈ys Î=≈¢Á9$# îöyz y‰ΖÏã 

y7 În/u‘ $ \/# uθ rO îöyz uρ Wξ tΒ r& ∩⊆∉∪(                                                                                                  )٤٦ آية الكهف سورة( 

  )٤(." العبادة حمراب يف الزينة جتب بل تفترقان وال تتفقان والعبادة والزينة"

©û *( وتعاىل سبحانه يقول حيث Í_ t6≈ tƒ tΠyŠ# u™ (#ρ ä‹è{ ö/ä3tG t⊥ƒ Î— y‰ΖÏã Èe≅ ä. 7‰Éf ó¡tΒ (#θ è= à2 uρ (#θ ç/uõ° $#uρ Ÿω uρ (#þθ èùÎô£è@ 4 

…çµ ¯ΡÎ) Ÿω =Ït ä† t⎦⎫ÏùÎô£ßϑ ø9$#   ∩⊂⊇∪(                                                                                           )٣١ آية األعراف سورة(    

$!(تعاىل وقال tΒ uρ ΟçFÏ?ρ é& ⎯ ÏiΒ &™ ó© x« ßì≈ tF yϑsù Íο 4θuŠ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $ yγçGt⊥ƒÎ— uρ 4 $ tΒ uρ y‰ΨÏã «!$# ×ö yz #’ s+ö/ r& uρ 4 Ÿξ sù r& tβθ è= É)÷è s?  ∩∉⊃∪(  

  )٦٠ آية القصص سورة(                                                                                                                             
    ـــــــــــــــــــــــــ  
  .٣٣م ، صـ١٩٩٤هـ ـ١٤١٤خالد فهد العودة، الترويح التربوي،دار مسلم للنشر والتوزيع ، الرياض ، ) ١(
  رة ،   فؤاد األهواين ، القيم الروحية يف اإلسالم ، من سلسلة دراسات يف اإلسالم ، الس األعلى للشؤون اإلسالمية ، وزارة األوقاف ،القاه  أمحد)٢(

  .١١٨م، صـ١٩٦٢هـ ـ ١٣٨٢    
   .٢٤٤م،صـ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣فكر ، القاهرة ، عبد اجلواد سيد بكر ، فلسفة التربية اإلسالمية يف احلديث الشريف ، دار ال) ٣(
  .٦٨م، صـ٢٠٠٠هـ ـ  ١٤٢٠عباس حممود العقاد ، التفكري فريضة إسالمية ، دار ضة مصر للطباعة والنشر ، )٤(
  
  



١٣٠                                               
 اهليئة شعث و والرثاثة القذارة من التنفري من البد اجلمالية التوجيهات هذه يف اإلنسان يدخل ولكي    

 اخلشن ولبس اخلشن بأكل اخلشوع ليس" إذ ؛ األصول دون األشكال يف واخلشوع الزهد واصطناع

 افترض فرض لك يف هللا وختشع ، سواء احلق يف والدنئ الشريف ترى أن اخلشوع ولكن الرأس  وتطأطئ

  )١(." عليك
 هللا اخلشوع هو النفس ا تتزكى الذي  ولكن ، املطلوب ليس اخلشوع يف اخلارجي املظهر فهذا    

  . عليك الواجب احلق ،وإعطاء
 أن لنا يليق ال مبن والتشبه الناس على والتعايل التكرب دون وامللبس الثياب جبمال يكون اجلمايل فاملظهر  

yl(تعاىل الق كما. م نتشبه ty‚ sù 4’ n?tã ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% ’Îû ⎯Ïµ ÏFt⊥ƒ Î— ( tΑ$ s% š⎥⎪Ï% ©!$# šχρ ß‰ƒ Ìãƒ nο 4θ uŠys ø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# |M ø‹n=≈ tƒ 

$ oΨ s9 Ÿ≅ ÷WÏΒ !$ tΒ š† ÎAρ é& ãβρã≈ s% …çµ ¯ΡÎ) ρ ä% s! >eáym 5ΟŠ Ïàtã ∩∠®∪(                                             )٧٩ آية القصص سورة(  

   ): والتخلية التحلية( واألخالق النفس تزكية
  الظاهر السلوك كان وملا ، وحركاا النفس ألحوال تعبريياً مظهرياً يكون أن الظاهر السلوك يف األصل     

  . والنفسي القليب االجتاه يف صدق عن تعرب ال اليت العادة مؤثرات أو والرياء النفاق لدوافع عرضه
 وتنمية ، منها الشيطان حظ وإزالة ، واإلمث الشر نزعات من وذيبها النفس بتزكية يةعنا له واإلسالم     

 وذيب ، فيها األخالق فضائل لغرس صاحله غدت التزكية هذه النفس يف حصلت ومىت ، اخلري فطرة

 لتفجر لصاحلا النفسي املناخ يتهيأ النفس طباع وبتهذيب ، وموجهاً وكاحباً ومقوماً مصلحاً ذيباً طبائعها

  . حمالة ال واخلارجي الداخلي السلوك استقام طباعها ،وذبت النفس تزكت مىت أنه ،وطبيعي اخلري منابع

 بناء الظاهري للسلوك فالتقومي الظاهر، السلوك عنه يعرب الداخلية النفس فأحوال خاص بناء له واإلسالم   

 مراقبته يف وتعاىل تبارك اهللا نظر كان لذلك ، ارلالي عرضة أساس غري على بناٍء وكل ، أساس غري على

  . ونفوسهم قلوم يف ملا موجهاً عباده ألعمال
 صوركم إىل ينظر ال اهللا إن " :قال وسلم عليه اهللا صلي النيب إىل رفعه عنه اهللا رضي هريرة أيب عن

  )٢(."وقلوبكم أعمالكم إىل ينظر ولكن وأموالكم

É‹è{ uθ(تعاىل اهللا وقال      øyè ø9$# óß∆ù&uρ Å∃óãè ø9$$ Î óÚÌôã r&uρ Ç⎯tã š⎥⎫Î= Îγ≈ pgø:   )٩٩ آية األعراف سورة (       ) ∪®®⊆∩ #$

ملا نزلت هذه اآلية سأل النيب صلى اهللا عليه "آلية تدعو إىل التمسك باألخالق لتتزكى النفس إذ فا   
  حرمك وتعفو عمن ظلمكيا حممد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من : وسلم جربيل فقال

 ـــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٦١، صـ١حممد أمحد القرطيب ، مرجع سابق ، جـ) ٢( 
   .٤١٤٣ رقم حديث ١٣٨٨صـ ،٢جـ ، القناعة باب سابق، مرجع ماجه، بن يزيد حممد)١(
 



١٣١ 
وماذاك ؟ فذكره :قالواالنيب صلى اهللا عليه وسلم أال أدلكم على أشرف أخالق الدنيا واآلخرة؟ :فقال

قال الطيىب ما ملخصه أمر اهللا نبيه يف هذه اآلية مبكارم األخالق فأمر أمته بنحو ما أمر اهللا به 
    )١(".،وحمصلهما األمر حبسن املعاشرة،وبذل اجلهد يف اإلحسان إليهم واملداراة معهم واإلغضاء عنهم 

 إىل تسئ اليت والدنايا السفاسف عن مترفعة اميةس اخللقية النفس هيئة تكون أن اإلنسان على لذا    

 النفس، تزكية يف سبباً الطاعات بعض يف العمل وصدق. مذمومة أخالقية صورة عنه وتعطي ، اإلنسان

 صاحلاً عمالً خلطوا الذي مداوة وسائل من اهللا جعل ولذلك ، دنس فيها أخرى ممارسات من وتطهريها

  . وتزكيهم لتطهريهم الصدقة سبيل على أمواهلم من قسط أخذ بذنوم واعترفوا سيئاً وآخر

tβρ( تعاىل اهللا قال    ãyz# u™uρ (#θ èùutIôã $# öΝÍκÍ5θ çΡä‹Î/ (#θ äÜn= yz Wξ yϑ tã $ [s Î=≈ |¹ tyz# u™uρ $ ·⁄ ÍhŠy™ © |¤ tã ª!$# βr& z>θçG tƒ 

öΝÍκö n= tã 4 ¨β Î) ©!$# Ö‘θ àxî îΛ⎧ Ïm §‘ ∩⊇⊃⊄∪ õ‹è{ ô⎯ÏΒ öΝÏλÎ;≡uθ øΒ r& Zπ s% y‰|¹ öΝèδ ãÎdγ sÜè? ΝÍκ Ïj.t“ è?uρ $ pκÍ5 Èe≅|¹ uρ öΝÎγ ø‹n= tæ ( ¨β Î) y7s? 4θ n= |¹ 

Ö⎯s3 y™ öΝçλ°; 3 ª!$#uρ ìì‹Ïϑ y™ íΟŠ Î= tæ   ∩⊇⊃⊂∪ (                                                         ) ١٠٣_١٠٢ آية التوبة سورة(  

 األخالق ذه نفسه تتزكى حىت وثيقاً ربطاً ألتباعه ارتضاها اليت واألخالق العقيدة بني ربط " واإلسالم    

 اإلميان وجود عدم على دليل السيئة األخالق ،وأن حممود خلق ذا املؤمن يكون أن باهللا اإلميان مقتضى فإن

 مكارم من به يتحلى ما مبقدار صالشخ إميان مدى نعرف أن ميكننا ذلك ،وعلى ضعفه على دليل أو

   )٢(" .األخالق
 يف أحوال وللناس اإلنسان، لباطن صورة هو حقيقته يف وهو اخللق، حسن يكون أن اإلنسان على ولذا    

  :يلي كما وهي اخللق حسن
  .شرعاً به املأمور هو وهذا أكملها وهذا اخللق، ومع اهللا مع حيسن أن)١"(
 .املنافقني حال وهذا الشك، وقوع أو اإلميان انتفاء مع اهللا مع املعاملة ويسئ الناس، مع حيسن أن)٢(
 فهذا لغريه، والظلم االعتداء بوجود منه اخللق حسن أصل انتفاء مع اخللق مع ويسئ ، اهللا مع حيسن أن)٣(

  . يشعر ال وهو ، ظلمه ملن حسناته أهدى
  . أصله جودو مع اآلخر اجلانب يف التقصري مع اجلانبني أحد تكميل)٤(
 ، اخللق جانب يف الفرائض وتأدية ، الصادق اإلميان من أصلهما وجود مع اجلانبني كال يف التقصري)٥(

  )٣(."اخللق جانب يف الندى وبذل ، األذى ودفع
  ـــــــــــــــــــــــــ

   .٢٧٤صـ ،١٣جـ سابق، مرجع البخاري، شرح العسقالين، علي أمحد)١( 
  .٣٧صـ م،١٩٩٩ـ هـ١٤١٩ املنورة، املدينة اإلسالمي، الفكر دار مكتبة أخالقنا، جوهري، ربيع حممد )٢(
  .١٢١صـ م،٢٠٠٥ ـ هـ١٤٢٦ ، الرياض ، القاسم دار ، املطمئنة النفس صفات يف اجلنة عبق ، الرشود سعود خالد)٣(
 
 



١٣٢  

 يعاملهم وال ، به يعاملوه أن حيب ما اآلخرين اإلنسان يعامل بأن : تتلخص لألخالق الكربى فالقاعدة     

 راسخ جمتمع وبناء لنفسه وتزكية وطهارته القلب صفاء إىل يؤدى فذلك ، به يعاملونه أن يكره مبا

 مجيع يتعود مل ما النفس يف احلسنة األخالق تترسخ ولن ، أفراده بني واحملبة األلفة فيه تشيع متماسك

 إىل معها يشتاق من مواظبة عليها يواظب مل وما ، السيئة العادات مجيع يترك مل وما ، احلسنة العادات

  . ا ويتأمل القبيحة األفعال ويكره ، ا ويتنعم اجلميلة األفعال
 هذا ميلك ال فمن ، الكتساا الفطري االستعداد وجود مع احلسنة األخالق اكتساب من البد لكن  

  . الوسائل من وسيلة بأية يكتسبه أن عليه املقدر فمن االستعداد
    " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال : قال عنه اهللا رضي مسعود بن عبداهللا عن    
   يعطي عزوجل اهللا وإن ، أرزاقكم بينكم قسم كما أخالقكم بينكم قسم اهللا إن

   اهللا أعطاه فمن أحب ملـن إال الدين يعـطي وال ، حيب ال ومن حيب من الدنيا
   ولسانه، قلبه يسلم حىت عبد يسلم ال بيده نفسي والـذي أحبه، فقـد الدين
   غشمه قال اهللا نيب يا ؟ بوائقه وما : قالوا . بوائقه جـاره يأمن حىت يـؤمن وال

  يتصدق وال فيه، له فيبارك منه فقفين حـرام من ماالً عبد يكسب وال وظلمه،
   ميحو ال عزوجل اهللا إن ، النار زاده كان إال ظهره خلف يترك ال، ، منه فيقبل به

   )١."(اخلبيث ميحو ال اخلبيث إن باحلسن السيئ ميحو ولكن بالسيئ، السيئ                          

 بعض على الرزق وسع كما ، مراتبها يف فاوت و اً،سيئ خلقاً وبعضاً ، حسناً خلقاً بعضاً أعطى اهللا إن أي 

 الذم صفات عليه غلب ومن ، عالج إىل حيتاج ال الكامل احلسن عليه غلب فالذي . اآلخر على وضيق

   .ا تلبس اليت الصفة يف قوة له ليحصل التعود احتاج احلسن أصل فيه كان ومن ، قوي عالج إىل احتاج
 ، والسخاء واحللم ، والتواضع الرمحة منها بأخالق يتحلى أن عليه نفسه كييز أن يريد الذي فاإلنسان    

  .والرياء والنميمة والغيبة والبخل واحلرص واحلسد الكرب عن يتخلى وأن والعفة والقناعة

  -: واالقتصاد النفس تزكية
 اإلنسانية لنشاطاتا مجيع إىل متتد حيث واحلرام احلالل معرفة النفس تزكية إىل تؤدي اليت األمور من    

 احلالل لقاعدة فتطبيق لذا ؛ له حالالً ذلك فكان ينتجه الذي احلالل ما عرف فإذا أثر له املنتج فسلوك

 أخالقه يف أو عقيدته يف اتمع إضرار من فيها ملا وحرف صناعات أبناءه على حرم قد اإلسالم جند واحلرام

 من اإلنسان ليحمى الشريف الكسب إىل والدعوة ، الصنعة يف اإلتقان احلالل دائرة يف ويدخل مقوماته أو

$ ä. ¤§øtΡ≅‘( تعاىل اهللا قال . والنار والتهلكة السقوط yϑ Î/ ôM t6 |¡x. îπ oΨ‹ Ïδu‘ ∩⊂∇∪(        )٣٨ آية املدثر سورة(  
  ـــــــــــــــــــــــ

  .الذهيب ووافقه ،٣٤- ٣٣صـ ،١جـ يف احلاكم صححه ،٣٨٧صـ ،١جـ ، سابق مرجع ، الشيباين حنبل بن أمحد)١( 
  



١٣٣  
 ال كأن ، العمل أثناء أوضارٍ من ا علق يكون قد مما النفس لتطهري الزكاة شرع أن الدين ل كما ومن"

õ‹è{ ô⎯ÏΒ öΝÏλÎ;≡uθ  ( وتعاىل سبحانه اهللا فيقول )١( ."يستحق مما أكثر أجراً عنه يؤخذ أو متقناً يؤدى øΒ r& 

Zπ s% y‰|¹ öΝèδ ãÎdγ sÜè? ΝÍκ Ïj.t“ è?uρ $ pκÍ5 Èe≅ |¹ uρ öΝÎγ ø‹n= tæ ( ¨β Î) y7 s?4θ n= |¹ Ö⎯s3y™ öΝçλ°; 3 ª!$#uρ ìì‹Ïϑ y™ íΟŠ Î= tæ ∩⊇⊃⊂∪(  

  )١٠٣ آية التوبة سورة(                                                                                                          

  .  هلم مصلحة فيها آخرين يستخدمها أن ميكن اليت املوارد جلميع االستهالك يف اإلسراف حيرم واإلسالم  
β¨( تعاىل اهللا قال    Î) t⎦⎪ Í‘ Éj‹t6ßϑ ø9 $# (#þθ çΡ% x. tβ≡uθ ÷z Î) È⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# ( tβ% x.uρ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# ⎯Ïµ În/tÏ9 #Y‘θàx. ∩⊄∠∪    (     

 )٢٧ آية اإلسراء سورة (                                                                                                                            
  

©#( تعاىل وقال الترف وحرم   ¨L ym !#sŒÎ) $ tΡõ‹s{r& ΝÍκ ÏùuøIãΒ É># x‹yè ø9$$ Î/ #sŒÎ) öΝèδ šχρ ãt↔ øgs† ∩∉⊆∪ Ÿω (#ρ ãt↔ øgrB tΠöθ u‹ø9$# ( 

/ä3¯ΡÎ) $ ¨ΖÏiΒ Ÿω tβρ ç|ÇΖè? ∩∉∈∪(                                                                                         ) ٥٦_٤٦ آية املؤمنون سورة( 

 يف ويؤثر تفكريه، على ويسيطر ، نفسه عليه ميلك حبا للمال الشديد حبه اإلنسان خصائص أهم ومن
 اإلنسان سعادة يف سبباً املال يكون فقد ، بالناس عالقته على ويؤثر ، احلياة إىل نظرته ويكيف ، سلوكه

  . شقائه يف سبباً يكون وقد

 تعاىل اهللا قال. الكرمي القرآن يف ذلك وتعاىل سبحانه اهللا بني وقد املال حب على مفطور واإلنسان    

)šχθ™7Ït éBuρ tΑ$ yϑ ø9$# $ {7ãm $ tϑ y_  ∩⊄⊃∪(                                                                                    ) ٢٠ آية الفجر سورة(  

z⎯Îiƒ   ( تعاىل وقال    ã— Ä¨$̈Ζ= Ï9 =ãm ÏN≡uθ yγ ¤±9$# š∅ ÏΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# t⎦⎫ÏΖt6 ø9$#uρ ÎÏÜ≈ oΨ s)ø9$#uρ Íο tsÜΖ s)ßϑ ø9$# š∅ ÏΒ É=yδ ©%! $#   

Ïπ ÒÏø9 $#uρ È≅ø‹y‚ ø9$#uρ Ïπ tΒ §θ |¡ßϑ ø9$# ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$#uρ Ï^öys ø9$#uρ 3 š Ï9≡sŒ ßì≈ tFtΒ Íο 4θ u‹ys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# ( ª!$#uρ …çν y‰Ψ Ïã Ú∅ ó¡ãm 

É>$ t↔ yϑ ø9$# ∩⊇⊆∪(                                                                             ) ١٤ آية عمران آل سورة( 

 كما ، املال لكسب يسعى حني اهللا مراقبة إىل دعوته مع اإلنسان عند املال حب غريزة يرضي واإلسالم "

 والسيطرة املال كسب أجل من غريهاو ، والقتل والسرقة والنسيء كالربا احملرمة الوسائل بتجنب يأمره

  )٢( ." عليه
 اهللا حيبه الذي النافع الزهد " طريق عن نفسه تزكية إىل حيتاج املسلم ،واإلنسان اهللا عند من نعمة واملال  

  يف زهد فيه فالزهد ذلك على به يستعان وما ،  اآلخرة يف ينفع ما فأما ، اآلخرة يف ينفع ال فيما الزهد وهو
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥صـ م،١٩٨٨ ـ هـ١٤٠٩ اإلسكندرية، احلديث، اجلامعي املكتب ، اإلسالم يف اخللقية القيم ، البقري ماهر أمحد)١(
  .٨١صـ ، م١٩٨٦ـ هـ١٤٠٧ ، القاهرة ، والنشر للطباعة الوفاء دار ، اإلسالم يف واملال واإلنسان ، حسنني املنعم عبد)٢(
   



١٣٤ 
 النافع يف الزهد فأما ينفع فيما زهد أو يضر فيما زهد ألنه يراد إمنا والزهد ، وطاعته اهللا عبادة من نوع

  )١( ." وضالل فجهل
املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -عن أيب هريرة قال

لو : فإن أصابك شيء فال تقل .عجزواستعن باهللا وال ت. احرص على ما ينفعك. ويف كل خري. الضعيف
  )٢( ).فإن لو تفتح عمل الشيطان. قدر اهللا، وما شاء فعل: ولكن قل. إين فعلت كذا وكذا

 له األنفع مث نافع، ال ضار فإنه ذلك عن صده وكلما ، رسوله وطاعة وطاعته اهللا عبادة هو للعبد والنافع " 

 فعل فقد الطاعة على يعينه ال مباحاً وفعل ، الفرائض دىأ وإن ، له وطاعة هللا عبادة أعماله كل تكون أن

  )٣( "  .يضره وال ينفعه ال وما ، ينفعه ما
   . بأنواعه الزهد ذلك ومن ، عليه وحيرص ، له النافع  يعرف البصرية بنور اهللا أكرمه الذي فاإلنسان  

   .العوام دزه وهو احلرام ترك األول - : أوجه ثالثة " على يكون فالزهد إذاً     
  .اخلواص زهد وهو احلالل من الفضول ترك: الثاين
  )٤( ."العارفني زهد وهو اهللا عن يشغل ما ترك : الثالث

$( تعاىل اهللا قال  tΒ óΟä.y‰Ψ Ïã ß‰xΖtƒ ( $ tΒ uρ y‰ΖÏã «!$# 5−$ t/ 3 ⎥ t⎪ Ì“ ôf uΖs9uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ÿρ çy9 |¹ Οèδ tô_ r& Ç⎯|¡ôm r'Î/ $ tΒ 

(#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ è= yϑ ÷ètƒ ∩®∉∪ ô⎯tΒ Ÿ≅ Ïϑ tã $ [s Î=≈|¹ ⎯ÏiΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρé& uθ èδ uρ Ö⎯ÏΒ ÷σãΒ …çµ ¨Ζt Í‹ós ãΖn= sù Zο 4θ u‹ym Zπ t6 ÍhŠsÛ ( 

óΟßγ ¨Ψ tƒ Ì“ ôf uΖs9 uρ Νèδ tô_ r& Ç⎯|¡ôm r'Î/ $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷ètƒ ∩®∠∪   (                            ) ٩٧-٩٦ آية النحل سورة(  

Ÿω ( تعاىل وقال uρ ¨β£‰ßϑ s? y7 ø‹t⊥ ø‹tã 4’n< Î) $ tΒ $ uΖ÷è −G tΒ ÿ⎯Ïµ Î/ % [`≡uρ ø— r& öΝåκ÷]ÏiΒ nο t÷δ y— Íο 4θ uŠpt ø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ôΜ åκs]ÏG øuΖÏ9 ÏµŠ Ïù 4 ä−ø— Í‘ uρ  

y7 În/u‘ ×öyz 4’s+ö/r&uρ ∩⊇⊂⊇∪ (                                                                                 ) ١٣١ آية طه سورة(  

 يف رغبة وزخارفها وزينتها ، وشهواا وجاهها ماهلا ؛ حبذافريها الدنيا إىل االلتفات عدم هو فالزهد "  
  )٥( " .ونعيمها اآلخرة

y7(تعاىل اهللا قال ù=Ï? â‘# ¤$! $# äο tÅz Fψ$# $ yγ è= yèøgwΥ t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 Ÿω tβρß‰ƒ Ìãƒ #vθ è= ãæ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ #YŠ$ |¡sù 4 èπ t7É)≈ yè ø9$#uρ 

t⎦⎫É)−Fßϑ ù= Ï9 ∩∇⊂∪ (                                                                                     ) ٨٣ آية القصص سورة(  
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٥١١صـ ،١٠جـ سابق، مرجع ، اإلسالم شيخ فتاوى جمموع ، تيمية بن احلليم عبد أمحد)١( 
    .٣١صـ ،١ جـ  ، سابق مرجع ، ماجة بن يزيد حممد )٢(
  .٥١١،صـ١٠سابق،جـ مرجع ، اإلسالم شيخ فتاوى جمموع تيمية، بن احلليم عبد أمحد )٣(
  .١٤صـ ،٢جـ ، سابق مرجع ، السالكني مدارج ، القيم بن بكر أيب بن حممد )٤(
  .١٠٢صـ ، سابق مرجع ، املرعشلي يوسف)٥(



١٣٥  
 عنه يشغل شيء كل عن به واالشتغال ، به اهلمة ،وتعلق إليه الرغبة صرف " وهو  هللا يكون الزهد أن كما

  )١(  ."عنك األسباب هذه حسم هو ليتوىل
  ـ : وجوه عدة من الزهد فهم يف الناس  عند غلط ويقع

  . احلالل مـن الطيبات أكل و الزواج يف كالزهد يضر ال و ينفع فيما الناس يزهد أن -١ "
  إىل الزاهد ينتهي أن إىل العمل يف كالزهد احملظور فعل يف يوقعهم زهداً الناس يزهد أن -٢

  . والكرامة الدين در املشروطة واملعونات ، الصدقات وأخذ ، التسول إىل ويضطر ، الفقر             
  .بالقليل القناعة أو اآلخرة إىل االنقطاع حبجة والراحة، والبطالة الكسل إىل أناس جينح أن -٣   

  ا حيتال ذريعة الزهد يصبح حبيث األغنياء دون للـفـقراء مالزمة صفة الزهد يعترب أن -٤  
   ) ٢( ." الدنيا ونعيم للمال  غريهم دون لالستئثار  احملتكرون                         

  حيطان بعض يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع منشي كنا :قـال عنه تعاىل اهللا رضي هريرة أيب عن    
   له مبا :قال من إال األقلون  هم املكثرين إن :فقال اهللا رسول يا لبيك :فـقـلت هريرة أبا يا :فقال املدينة  

 من كرت على أدلك أال هريرة أبا يا :قال هم،مث ما ،وقليل مشاله وعن ميينه عن بيده وأومأ ، وكذا هكذا

 إال اهللا من منجا وال ملجأ وال باهللا إال قوة وال حول ال تقول: قـال اهللا رسول يا بلى :قلت ؟ اجلنة كنوز

  ) ٣( ...) إليه
 سبحانه اهللا ذكر واألفضل ، ا اهللا أمر اليت األمور من وهي ، احملببة األمور من اهللا سبيل يف اإلنفاق  

  . وتعاىل
 به طالب الذي الزهد أن احلقيقة و العلماء، من للفقراء مالزمة صفة هو الزهد أن الناس يظن أن -٥ "

  .مبكانته استعالًء و ترفعاً احلاكم عند مبا يزهد أن هو العامل اإلسالم
 )٤(" .رهبفق يرضى وأن ، وإنسانيته كرامته له حيفظ وما ، حياته بقوت يزهد أن الفقري طلب -٦

 العباد قسمة مبا يرضوا أن حبجة البعض بعضهم الناس استغالل عد اإلنسان نفس ا تتزكى اليت األمور ومن

   . وقسمته اهللا مراد أنه االحتكار و الربا من وجيعل ، اجلائرة الظاملة القسمة

sŒÎ)uρ Ÿ≅Š#( تعاىل اهللا قال Ï% öΝçλm; (#θ à)ÏΡr& $ £ϑ ÏΒ â/ä3x% y— u‘ ª!$# tΑ$ s% t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxŸ2 t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#þθ ãΖtΒ#u™ ãΝÏè ôÜçΡr& ⎯tΒ öθ ©9 

â™!$ t±o„ ª!$# ÿ…çµ yϑ yèôÛr& ÷β Î) óΟçFΡ r& ω Î) † Îû 9≅≈ n= |Ê &⎦⎫Î7•Β ∩⊆∠∪ (                                                      ) ٤٧ آية يس سورة(  

  .الظلم من خالٍ ةواحملب والتراحم، والتكامل التعاون يسوده جمتمعاً يكوِن حىت الربا عن ى واإلسالم  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠٩صـ ، م١٩٩٣ - هـ١٤١٤ ، دمشق ، كثري ابن دار ، اهلجرتني طريق ، القيم ابن بكر أيب حممد)١( 
   .١٨٩- ١٨٨صـ ، سابق مرجع ، إلسالميةا التربية مناهج ، الكيالين عرسان ماجد)٢(
   .٥١٧صـ ،١حـ ، سابق مرجع ، احلاكم اهللا عبد حممد)٣(
  .١٩٢- ١٩١صـ ، سابق مرجع الكيالين، عرسان ماجد )٤(



١٣٦  
   . الناس حباجات وإخالل ، للمجتمع وحضارة ، ملساوئه درءاً االحتكار عن ى اإلسالم أن وكما   
  )١( ."فقط الطعام على قاصر ذلك أن بعضهم ي ،وير البيع عن السلع حبس : هو واالحتكار "  

 خاطئ إال حيتكر ال : يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت : قال العدوي نافع بن عبداهللا فعن    

  )٢( . مرتني
 واحملتكر مرزوق اجلالب : قال موسل عليه اهللا صلى النيب عن ، عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر وعن     

  )٣( . ملعون
 ، اإلسالم عنه ى واليت ، شرعاً احملرمة األمور من وهو االحتكار بترك املسلم اإلنسان نفس فتتزكى        
  . وسلم عليه اهللا صلى للرسول متابعة فيها اليت األمور من االحتكار وترك
  -: الثةث أسس على اإلسالم يف يقوم االقتصاد يف املال

  )٤( ."فيه مستخلفون والناس ، تعاىل اهللا مال املال أوالً"       

θ#)( تعالى قال   ãΖÏΒ#u™ «!$$ Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ (#θ à)ÏΡr&uρ $ £ϑ ÏΒ /ä3n= yè y_ t⎦⎫Ïn= ø⇐tG ó¡•Β ÏµŠ Ïù ( t⎦⎪ Ï% ©!$$ sù (#θ ãΖtΒ#u™ óΟä3ΖÏΒ (#θ à)xΡr&uρ öΝçλm; 

Öô_ r& ×Î7x.  ∩∠∪(                                                                                                      )٧ آية احلديد سورة(  

É#Ï÷è( األرقاء من املكاتبني شأن اهللا ويقول    tG ó¡uŠø9uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# Ÿω tβρß‰Ågs† % ·n% s3 ÏΡ 4© ®L ym ãΝåκu ÏΖøó ãƒ ª!$# ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù  

3 t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ tβθ äó tGö6 tƒ |=≈ tG Å3ø9$# $£ϑ ÏΒ ôM s3n= tΒ öΝä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& öΝèδθç7Ï?% s3sù ÷β Î) öΝçG ôϑ Î= tæ öΝÍκ Ïù #Zöyz ( Νèδθè?# u™uρ ⎯ÏiΒ ÉΑ$ ¨Β «!$# 

ü“ Ï% ©!$# öΝä38 s?# u™ 4 Ÿω uρ (#θ èδÌõ3è? öΝä3ÏG≈ uŠtG sù ’ n?tã Ï™!$ tó Î7ø9$# ÷βÎ) tβ ÷Šu‘ r& $ YΨÁ pt rB (#θ äó tG ö; tG Ïj9 uÚttã Íο 4θ uŠpt ø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# 4 ⎯tΒ uρ 

£⎯‘γδ Ìõ3ãƒ ¨β Î* sù ©!$# .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ £⎯Îγ Ïδ≡tø.Î) Ö‘θàxî ÒΟ‹ Ïm  )٣٣ آية النور سورة(                                                 ) ∪⊃⊃∩ ‘§

  )٥( ."اآلخرين عن مينع بينما بينهم يتداول الناس من قليلة فئة أيدي يف املال حيبس أن كراهية :ثانيا"

$!( تعاىل اهللا قال  ¨Β u™!$ sùr& ª!$# 4’ n?tã ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ ô⎯ÏΒ È≅ ÷δ r& 3“ tà)ø9 $# ¬T sù ÉΑθ ß™ §= Ï9uρ “ Ï%Î!uρ 4’ n1öà)ø9 $# 4’yϑ≈ tG uŠø9$#uρ 

È⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9 $#uρ È⎦ ø⌠ $#uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# ö’ s1 Ÿω tβθ ä3tƒ P's!ρ ßŠ t⎦ ÷⎫t/ Ï™!$ uŠÏΨ øîF{$# öΝä3ΖÏΒ 4 !$ tΒ uρ ãΝä39s?# u™ ãΑθ ß™ §9 $# çνρ ä‹ã‚ sù 

$ tΒ uρ öΝä39pκtΞ çµ ÷Ψtã (#θ ßγ tFΡ$$ sù 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# ( ¨β Î) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïèø9  )٧ آية احلشر سورة(         )                     ∪∠∩ #$

اإلسالم إىل وسائل أمهها الزكاة ، واإلرث ، والصدقات ، واملال العام أو امللكية العامة  ، وتربية فلجأ "
  .الضمري اإلنساين 

  ـــــــــــــــــــــــــ
.١٦٥صـ  ،١حـ م،١٩٨٥ ـ هـ١٤٠٥ ، جدة ، العريب البيان دار ، اإلسالمي االقتصاد ، عفر املنعم عبد حممد)١(  
  .  ٢٤٩، ص٢ت ، جـ.، دار الكتب العلمية ، دالرمحن الدارمي ، سنن الدارميحممد  عبد )٣()٢(
  .١٩٧ـ١٩٦م ، صـ١٩٩٠هـ ـ ١٤١١على أمحد مدكور ، منهج التربية يف التصور اإلسالمي، دار النهضة العربية ، بريوت،)٥)(٤(
  



١٣٧  
صرف فيه واالنتفاع به ، لكن امللكية الفردية فاملال مال اهللا ، والناس مستخلفون يف ملكيته الت: ثالثا

  )١(."التصرف واالنتفاع الذي ال يصل إىل السفه والناس ميلكون املال بالعمل والكسب وباإلرث 
  .وذه النظرة يصبح اإلنسان املسلم زكي النفس إذا ارتضى حكم اهللا وشرعه يف املال

  _ :تزكية النفس والناحية االجتماعية 
اً يف مجاعة يتصف أفرادها خبصائص واحدة ، وهو ميتاز عن غريه من اإلنسان ال يعيش إال منتظم   

الكائنات مبا وهبه اهللا من العقل والتفكري وحرية االختيار حىت حياسب على ما عمل يف أمره،  وأقام اهللا 
احلياة االجتماعية على الزواج إلجياد التعرف بني أفراد اتمع ، وبث روح املـودة واألنس واحملبة 

رمحة ، وأفراد اتمع يتفاوتون يف املواهب واإلمكانات واالختصاصات ليكمل بعضهم بعضاً ، وال
 . ويسدد بعضهم خلة بعض ؛ لذا أودع فيهم استعدادات فطرية للتعاون والتكامل يف اتمع 

  : وتزكية النفس  تكون يف  األمور االجتماعية كما يلي  

  :.الزواج)١
دعا اإلسالم حلفظ النفس وتزكيتها ، ومن األمور اليت تزكي النفس غض البصر ، والزواج يساعد     

 كم من أكلة "على غض البصر ، ويعني على ذلك ، فال يستهني أحد بالنظرة فقد قال بعض الصاحلني
  )٢(. "وكم من نظرة منعت قراءة سورة.منعت من قيام الليل 

قال اهللا . ر والتحذير من إرساله طليقاً ، وذلك صيانة للقلب وتزكي للنفسلذا كان األمر بغض البص   

≅(تعاىل  è% š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Òäó tƒ ô⎯ÏΒ ôΜ Ïδ Ì≈ |Áö/r& (#θ Ýàxøt s† uρ óΟßγ y_ρ ãèù 4 y7 Ï9≡sŒ 4’s1 ø— r& öΝçλm; 3 ¨βÎ) ©!$# 7Î7yz $ yϑ Î/ 

tβθ ãèoΨ óÁ tƒ ∩⊂⊃∪ ≅ è% uρ ÏM≈uΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 z⎯ôÒ àÒøó tƒ ô⎯ÏΒ £⎯Ïδ Ì≈ |Á ö/r& z⎯ôàxøt s† uρ £⎯ßγ y_ρ ãèù Ÿω uρ š⎥⎪ Ï‰ö7ãƒ £⎯ßγ tFt⊥ƒ Î— ω Î) $ tΒ 

tyγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( t⎦ ø⌠ ÎôØu‹ø9uρ £⎯Ïδ Ìßϑ èƒ ¿2 4’ n?tã £⎯ÍκÍ5θ ãŠã_ ( Ÿω uρ š⎥⎪ Ï‰ö7ãƒ £⎯ßγ tFt⊥ƒ Î— ω Î)  ∅Îγ ÏFs9θ ãè ç7Ï9 ÷ρ r&  ∅Îγ Í← !$ t/# u™ ÷ρ r& 

Ï™!$ t/# u™  ∅ ÎγÏG s9θ ãè ç/  ÷ρ r&  ∅ Îγ Í←!$ oΨ ö/r& ÷ρ r& Ï™!$ oΨ ö/r&  ∅ Îγ ÏG s9θ ãè ç/ ÷ρ r& £⎯Îγ ÏΡ≡uθ ÷z Î) ÷ρ r& û© Í_ t/  ∅ Îγ ÏΡ≡uθ ÷z Î) ÷ρ r& û© Í_ t/ 

£⎯Îγ Ï?≡uθ yz r& ÷ρ r& £⎯Îγ Í← !$ |¡ÎΣ ÷ρ r& $ tΒ ôM s3n= tΒ £⎯ßγ ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& Íρ r& š⎥⎫Ïè Î7≈ −F9$# Îöxî ’ Í<'ρ é& Ïπ t/ö‘ M}$# z⎯ÏΒ ÉΑ% y Ì̀h9$# Íρ r& È≅ øÏeÜ9$#  

š⎥⎪ Ï%©!$# óΟs9 (#ρ ãyγ ôàtƒ 4’ n?tã ÏN≡u‘ öθ tã Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# ( Ÿω uρ t⎦ ø⌠ ÎôØo„ £⎯Îγ Î= ã_ ö‘ r'Î/ zΝn= ÷è ã‹Ï9 $ tΒ t⎦⎫Ïøƒ ä† ⎯ÏΒ £⎯Îγ ÏFt⊥ƒ Î— 4 (#þθ ç/θè?uρ ’ n< Î) 

«!$# $ ·èŠÏΗ sd tµ•ƒ r& šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÷/ä3ª= yè s9 šχθ ßs Î= øè? ∩⊂⊇∪                              (  ) ٣١ـ٣٠سورة النور(  

  ــــــــــــــــــــــــــ 
  .١٩٧- ١٩٦املرجع السابق ، صـ) ١(
  .٣٦٨، صـ١حممد حممد الغزايل ، مرجع سابق ، جـ) ٢(
  
  



١٣٨  
  )١(. "غض البصر وحفظ الفرج أطهر يف الدين وأبعد من دنس اآلثام"وذلك ألن 

لسقوط من جهته البصر هو الباب إىل القلب وأعمر طرق احلواس حبسب ذلك كثر ا" وقال فيها أيضا 
  )٢(. "ووجب التحذير ، وغضه واجب عن مجيع احملرمات ، وكل ما خيشى الفتنة من أجله

ومن األمور املساعدة على غض البصر الزواج ؛ إذ هو نعمه من نعم اهللا وهو من األمور اليت تتزكى ا  

θ#)(النفس وحتفظها ، فقد حث اإلسالم على الزواج ورغب فيه فقال تعاىل  ßs Å3Ρ r&uρ 4‘yϑ≈ tƒ F{$# óΟä3ΖÏΒ 

t⎦⎫Ås Î=≈ ¢Á9$#uρ ô⎯ÏΒ ö/ä.ÏŠ$ t6 Ïã öΝà6Í← !$ tΒÎ)uρ 4 β Î) (#θ çΡθ ä3tƒ u™!#ts)èù ãΝÎγ ÏΨøó ãƒ ª!$# ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù 3 ª!$#uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠ Î= tæ (∩⊂⊄∪  

  )٣٢سورة النور آية (                                                                                                     

$ ô‰s)s9uρ(فقال سبحانه .ولقد وصف اهللا رسله ما امنت به عليهم    uΖù= y™ ö‘ r& Wξ ß™ â‘ ⎯ÏiΒ y7 Î= ö6 s% $ uΖù= yè y_ uρ 

öΝçλm;% [`≡uρ ø— r& Zπ −ƒÍh‘ èŒuρ 4 $ tΒ uρ tβ% x. @Αθ ß™ tÏ9 β r& u’ ÎAù'tƒ >π tƒ$ t↔ Î/ ω Î) Èβ øŒÎ* Î/ «!$# 3 Èe≅ä3Ï9 9≅ y_ r& Ò>$ tG Å2 (∩⊂∇∪  

 )٣٨سورة الرعد آية (                                                                                                    
 .وحض الرسول صلى اهللا عليه وسلم الشباب على الزواج، وبني أثره يف حتصني النفس   
قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم يا معشر الشباب من : عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال   

له استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه 
  )٣(. وجاء

فالزواج يؤدي إىل تزكية النفس ووقايتها من االحنرافات وتوجيه الشهوة يف طريقها الشرعي الذي يرقى 
فعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .بالفرد واتمع وحيقق صالحهما 

  )٤(."قي اهللا يف الشطر الثاين من رزقه اهللا امرأة صاحلة فقد أعانه على شطر دينه فليت: قال 
فالزواج له صلة وثيقة بتزكية النفس حيث حتقق شطر الدين،وحتصني النفس من الرذيلة ، وبالزواج 
يتحقق إقامة حدود اهللا وذلك بإقامة احلياة الزوجية على تقوى اهللا وخوف منه ومرضاة له يف كل من 

  .شؤوما وعالقتهما الزوجية 
وعليه فالزواج ليس قضاء الشهوة " أسس صحيحة كانت تزكية النفس للزوجني  والزواج إذا قام على

  )٥(."وإرواء لغريزة بل هو مقربة إىل اهللا سبحانه وتعاىل ، وأحد الوسائل املعينة على طاعته ونيل ملرضاته
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٦، صـ١٢حممد أمحد القرطيب ، مرجع سابق ، جـ )١(
  .٢٢٣، صـ١د القرطيب ، مرجع سابق، جـحممد أمح)٢(
  .٣، صـ٧حممد إمساعيل البخاري، مرجع سابق، كتاب النكاح، باب قول النيب من استطاع منكم الباءة فليتزوج،  جـ)٣(
  .١٦١، صـ٢حممد عبد اهللا احلاكم، مرجع سابق، كتاب النكاح، جـ)٤(
  .١٢٦، صـ١م، جـ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣عمان، حممد عقله، نظام األسرة يف اإلسالم، مكتبة الرسالة، )٥(
  



١٣٩    
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون : عن أيب حامت املزين رضي اهللا عنه قال  

يارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإن :قالوا .دينه وخلقه فانكحوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد
  ) ١(."ثالث مرات" إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه :كان فيه ؟قال 

فهكذا يعلمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كيف نقدر الناس وبأي مقياس نقيس الرجال إنه    
وال يفهم من قولنا هذا أنه دعوة إىل مراعاة ."مقياس التقوى العمل الصاحل وليس املال أو اجلاه أو املظهر

ة من مال أو مجال أو جاه اجلوانب املعنوية من عقيدة ، وخلق وإليها فحسب ، وانتباذ اجلوانب املادي
وما إىل ذلك ؛ بل هي دعوة إىل أن نضع االعتبارات اإلنسانية واملعنوية يف املقام األول؛ حبيث ال يصح 
إغفاهلا أو جتاهلها بأي حال من األحوال عند االختيار ، فإذا أضفنا إليها االعتبارات احلسية كان ذلك 

  )٢(."دافه أكمل وادعى إىل أن حيقق الزواج غاياته وأه
واملرأة تنكح ألمور كما جاء يف احلديث الشريف عن جابر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه    

  )٣(.إن املرأة تنكح على دينها وماهلا ومجاهلا فعليك بذات الدين تربت يداك :وسلم قال 

لألسرة السعادة فالعنصر األساسي يف االختيار والذي من شأنه مراعاته، وحتكيمه أن يكتب      
  والنجاح والدميـومة هو التقاء الرجل واملرأة على الدين والتقوى واإلميان، والذي تتزكى م النفس مع 

  .اإلخالص يف النية والقصد 

 sŒÎ)uρ#(قـال اهللا تعاىل .ومن تزكية النفس عدم العضل للزوجات الاليت طلقن بالرجوع إىل أزواجهن     

ãΛä⎢ ø)¯= sÛ u™!$ |¡ÏiΨ9$# z⎯øó n= t6 sù £⎯ßγ n= y_ r& Ÿξ sù £⎯èδθè= àÒ ÷è s? β r& z⎯ós Å3Ζtƒ £⎯ßγ y_≡uρ ø— r& #sŒÎ) (#öθ |Ê≡ts? Νæη uΖ÷ t/ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ 3 y7 Ï9≡sŒ 

àátãθ ãƒ ⎯Ïµ Î/ ⎯tΒ tβ% x. öΝä3ΖÏΒ ß⎯ÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# 3 ö/ä3Ï9≡sŒ 4’ s1ø— r& ö/ä3s9 ãyγ ôÛr&uρ 3 ª!$#uρ ãΝn= ÷è tƒ ÷Λä⎢Ρ r&uρ Ÿω 
tβθ ßϑ n=÷è s? (∩⊄⊂⊄∪                                                                              ) ٢٣٢سورة البقرة آية(  

  .مما يؤدي إىل عفاف الزوج والزوجة وهو من تزكية النفس، وحتقيق االستقرار واملودة والرمحة 

  ـ:الصحبة)٢    
الصحبة هلا تأثرياً يف صاحبه إذ تذكر باهللا ، وقد يضل عن الذكر وهي من أعظم األمور اليت تبعث      

  . على اهلمة ، وتريب على األخالق الرفيعة يف النفس ، وتعني على تزكية النفس وذيبها 
  بة املنفعة أوفاإلنسان مولع  مبحاكاة من حوله ، شديد التأثري مبن يصاحبه ، والصحبة الشريفة ال صح   

  ـــــــــــــــــــــــــ
 .٣٩٥، صـ٣حممد عيسى الترمذي ، مرجع سابق ، كتاب النكاح ، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزجوه ،  جـ)١(
 .٢٣٤_ ٢٣٣ت، صـ. حممد البهي، الفكر اإلسالمي واتمع املتكامل، دار الفكر العريب، القاهرة، د )٢(
 .٣٩٦، صـ٣رمذي ، مرجع سابق، كتاب النكاح ، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزجوه ، جـحممد عيسى الت)٣(
  



١٤٠  
  .صحبة املصلحة تشبه سائر الفضائل من حيث رسوخها يف النفس ، وإيتاؤها مثراً طيباً يف كل حني 

هللا إذا نسي اإلنسان فالصحبة الصاحلة هي زينة يف الرخاء ، وعدة يف البالء ، وهم الذين يذكرون با   
  .ويرشدون إذا جهلت ، ويأخذون باليد إذا ضعفت 

ولذلك أمرنا سبحانه وتعاىل بصحبة أهل الصدق والتقوى واحلرص على جمالستهم ومالزمتهم قال    

$(اهللا تعاىل  pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# (#θ çΡθ ä.uρ yìtΒ š⎥⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9   )١١٩سورة التوبة آية (       )   ∪®⊆⊆∩ #$

قال اهللا تعاىل .والصحبة الصاحلة من أعظم وسائل التزكية ، وألمهيتها فقد استخدمها القرآن الكرمي    

)÷É9 ô¹ $#uρ y7|¡øtΡ yìtΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# šχθ ããô‰tƒ Νæη −/u‘ Íο 4ρ y‰tó ø9$$ Î/ Äc© Å´ yè ø9$#uρ tβρ ß‰ƒ Ìãƒ …çµ yγ ô_ uρ ( Ÿω uρ ß‰÷è s? x8$ uΖøŠtã öΝåκ÷] tã 

ß‰ƒ Ìè? sπ oΨƒ Î— Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( Ÿω uρ ôìÏÜè? ô⎯tΒ $ uΖù= xøî r& …çµ t7ù= s% ⎯tã $ tΡÌø.ÏŒ yìt7¨?$#uρ çµ1 uθ yδ šχ% x.uρ …çν ãøΒ r& $ WÛãèù ∩⊄∇∪(  

)                    ٢٨سورة الكهف  آية (                                                                                                 

$tΑ(وقال تعاىل  s% …çµ s9 4© y›θ ãΒ ö≅ yδ y7ãè Î7¨?r& #’ n?tã βr& Ç⎯yϑ Ïk= yè è? $ £ϑ ÏΒ |Môϑ Ïk= ãã #Y‰ô© â‘ ∩∉∉∪(  ) ٦٦سورة الكهف آية( 
≅(قال اهللا تعاىل. ولقد دعا موسى ربه بأن يشد أزره بأخيه هارون عليه السالم      yèô_ $#uρ ’ Ík< #\ƒ Î— uρ ô⎯ÏiΒ 

’ Í?÷δr& ∩⊄®∪ tβρ ã≈ yδ ©Å r& ∩⊂⊃∪ ÷Šß‰ô© $# ÿ⎯Ïµ Î/ “ Í‘ ø— r& ∩⊂⊇∪ çµø.Îõ° r&uρ þ’ Îû “ ÌøΒ r& ∩⊂⊄∪ ö’ s1 y7 ys Îm7|¡èΣ #ZÏVx. ∩⊂⊂∪ x8tä.õ‹tΡuρ 

#·ÏWx. ∩⊂⊆∪  ( ) ٣٤-٢٩سورة طه آية(  

... ويعينه بوزير من أهله ، عقدة من لسانه موسى أن يشرح صدره وييسر له أمره ، وحيل " فطلب 
كل أولئك ال ليواجه املهمة ، ولكن يتخذ ذلك كله ساعداً له وألخيه ، على التسبيح والذكر الكثري 

  )١(."والتلقي من السميع البصري 
ضع  فالصحبة املتينة ال حتل يف نفس إال هذبت أخالقها الذميمة  ، فاملتكرب ترتل به الصحبة إىل أن يتوا

ألصحابه ، وسريع الغضب تضع الصحبة يف نفسه شيئاً من كظم الغيظ ، فيجلس إىل أصحابه يف حلم 
  .وأناة 

  واملوىل سبحانه وتعاىل بني أن كل صحبة أو صداقة ال ترتبط عراها على أساس الدين واإلميان والتقوى  
  .سوف تنقلب عداوة يوم القيامة 

â™Hξ(قال اهللا تعاىل Åz F{$# ¥‹Í×tΒ öθ tƒ óΟßγ àÒ ÷èt/ CÙ ÷èt7 Ï9 <ρ ß‰tã ω Î) š⎥⎫É)−Fßϑ ø9$# ∩∉∠∪ (   )٦٧سورة الزخرف آية( 
يف إفساده ،  ًوما أشد املوقف الذي يصور احلسرة والندامة إلنسان جالس أصدقاء السوء حىت كنوا سببا

 . وإبعاده عن طريق أهل اإلميان 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٣٣، صـ٤جـسيد قطب، مرجع سابق ، )١(



 
١٤١ 

tΠöθ( قال اهللا تعاىل    tƒ uρ Ù yè tƒ ãΝÏ9$ ©à9$# 4’ n?tã Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ãΑθ à)tƒ © Í_ tFø‹n=≈ tƒ ßNõ‹sƒ ªB$# yìtΒ ÉΑθ ß™ §9$# Wξ‹ Î6 y™ ∩⊄∠∪ 4© tL n= ÷ƒ uθ≈ tƒ 

© Í_ tFø‹s9 óΟs9 õ‹Ïƒ ªBr& $ ºΡŸξ èù WξŠ Î= yz ∩⊄∇∪ ô‰s)©9 © Í_ ¯= |Ê r& Ç⎯tã Ìò2 Ïe%! $# y‰÷è t/ øŒÎ) ’ÎΤu™!$ y_ 3 šχ% Ÿ2 uρ ß⎯≈ sÜø‹¤±9 $# 

Ç⎯≈ |¡Σ M∼ Ï9 Zωρ ä‹s{  ∩⊄®∪                                                        ( ) ٢٩-٢٧سورة الفرقان آية( 
واإلنسان بطبعة حيب العيش بني الناس؛ لذا  فال يستغين عن الصحبة ، فهو حيب أن يكون له صحبة   

يلتقي م ، ويأنس مبجالستهم ، فالصاحب املؤمن يضيء لصاحبه طريق اخلري ، والصحبة السيئة تؤدي 
  .    إىل اهلالك والضرر

  .نفع، والبعد عن اجلليس السوء الذي يضر والسنة النبوية أرشدت إىل اختيار اجلليس الصاحل الذي ي 
إمنا مثل اجلليس الصاحل ، :  عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال    

واجلليس السوء كحامل املسك ، ونافخ الكري ، فحامل املسك إما أن حيذيك ، وإما أن تبتاع منه ، وإما 
   )٢(. افخ الكري إما أن حيرق ثيابك ، وإما أن جتد منه رحياً خبيثاً أن جتد منه رحياً طيباً ، ون

  . فالصاحب ساحب ولو بعد حني ، ومن أدعى أنه ال يتأثر مبصاحبة األشرار فقد أخطأ  
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  الرجل على دين خليله ، : عن أيب هـريرة رضي اهللا عنه قال 

   )٣(.فلينظر أحدكم من خيالل 
 فإذا وفق املرء لصحبة أجالء عقالء من ذوي الدين واملروءة فإن ذلك من عالمة توفقيه ، ومن  

مهينات نبوغه ، فإذا كان األمر كذلك ، فما أجدر أن يبحث عن إخوان ثقات ، وأصحاب اخلري 
  وأثرها     حىت يعينوه على كل خري ، ويقصروه عن كل شر ، ونبه إليها السلف الصاحل  إىل الصحبة ،

 شيء أشبه بالرذائل من االستكثار من اإلخوان واألصدقاء فإن ذلك" فليس               
  فضيلة تامة متركبة ألم ال يكتسبون إال باحللم واجلود والصرب والوفاء

  واالستضالع واملشاركة والعفة ،وحسن الدفاع ،وتعليم العلم ، وبكل   
  . حالة حممودة                            
  فأولئك لصوص اإلخوان ( واألتباع أيام احلرمة ) ٤(ولسنا نعين الشاكرية                      
  ، وخبث األصدقاء ، والـذين يظن أنـهم أولياء وليسوا كذلك ،ودليل                      

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .٢٣٣٣، صـ٤مرجع سابق ، جـسيد قطب، )١(
 . ١٦، صـ٣حممد إمساعيل البخاري ، مرجع سابق ، كتاب البيوع ،باب يف العطار وبيع املسك ، جـ)٢(
  . ٢٧٩، صـ٤سليمان األشعث السجستاين أبو داود ، مرجع سابق ، كتاب اآلداب ، باب من يؤمر أن جيالس ،جـ) ٣(
  األجري ، واملستخدم  : الشاكري)٤(
  



١٤٢  
  )١."  (احنرافهم عند احنراف الدنيا) ذلك                       

أحصيت " فإذا كانت الصحبة غري صاحلة فهي مؤذية تؤذ ي صاحبها فكثرا كذلك ، فإذا  
، وما يلزمك من ) وصعوبة احلال يف إرضائهم ، والغرر يف مشاركتهم (عيوب االستكثار منهم ، 

ن غدرت م ، أو أسلمت لومت وذممت ، وإن وفيت هلم ، فإ( احلق هلم عند نكبة تعرض 
  )٢(.) "أضررت بنفسك ، ورمبا هلكت

وما للصاحب من تأثري بالغ على صاحبه ، فقد يكون سبباً للتذكري باهللا تعاىل ، والعمل الصاحل ، 
  .وقد يضل عن الذكر والعمل اخلري

  : ليوللصحبة شروط وخصائص البد منها لرفقة طريق اآلخرة وهي كما ي  
  خصائص فردية تـمكن الفرد من العيش والعمل ، وحتمل املشاق ، : أوالها " 

  وصحة التوجيه كالعلم واحلماسة ، وغريها من جممل صفات املسلم املقتصد                   
  .العادية                   

   خصائص مالئمة للحياة االجتماعية متكنه من العيش مع مجاعة حىت:ثانيها    
  .يتفاعل معها ، ويؤثر يف مسريا كاألخوة والطاعة والصرب اإليثار                        

  خصائص جهادية تـمكنه من حتمل املشاق للسفر الطويل ، واألخذ : الثالثة                          
   )٣" (.بالعزائم ، واملرونة يف التعامل ، والشجاعة والتضحية                       

الذي بنو به طريقهم ؛ " ولذلك البد من النظر يف الصحبة ، وكيفية بناء طريقهم يف احلياة ، فاألصل 
 التزام األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ، وتقدمي العلم على حظوظ النفس واالستغناء باهللا عن مجيع

  )٤(." خلقه 
الثقات من األخالء إن افتقرت أغنوك ، وإن دعوا " لذا فالصحبة اخلرية هلا عظيم األثر، فاألصحاب     

  .وإذا رأيتهم ذكروك باهللا  )٥(. "الرب مل ينسوك

yω(قال اهللا تعاىل  r& χ Î) u™!$ uŠÏ9÷ρ r& «!$# Ÿω ê’öθ yz óΟÎγ øŠn= tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθçΡt“ øt s† ∩∉⊄∪ (   ) ٦٢سورة يونس آية( 

ω(  عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله تعاىل r& χ Î) u™!$ uŠÏ9÷ρ r& 

«!$# Ÿω ê’öθ yz óΟÎγ øŠn= tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθçΡt“ øt s†  ( ) ٦( ."الذين إذا رؤوا ذكر اهللا : قال )٦٢سورة يونس آية(  

  ـــــــــــــــــــــــــ  
  .١٢٠- ١١٩م ، صـ٢٠٠٠- هـ ١٤٢١علي أمحد بن حزم ،األخالق والسري ، حتقيق إيفار رياض ، دار ابن حزم ، بريوت، )٢) (١( 
  . ١٩٣إبراهيم حممد العلي ، مرجع سابق ، صـ)٣(
  .١٠١-١٠٠احلارث أسد احملاسيب ، مرجع سابق  ، صـ)٤(
  .١٠٨املرجع السابق ، صـ)٥(
  .٧٨، صـ ١٠، مرجع سابق، جـنور الدين أبوعلي اهليثمي )٦(



  

١٤٣  
 .لذا فعلى املسلم أن خيتار من ينفعه ويعينه على دينه ودنياه

  :  األمر باملعروف والنهي عن املنكر )٣(
األمر باملعروف والنهي عن املنكر من األمور اليت تتزكى ا األنفس وهى من شعائر اإلميان اليت يتميز    

سل وأتباعهم ، فقد كانت مهمتهم األمر باملعروف من إقامة التوحيد ا أهل احلق من األنبياء والر
وعبادة اهللا وإقامة العدل ، والتزام األخالق الفاضلة والنهي عن املنكر من الشرك والعصيان والظلم 

©¢( قال اهللا تعاىل. واإلفساد يف األرض  o_ ç6≈ tƒ ÉΟÏ% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# öãΒ ù&uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tµ ÷Ρ$#uρ Ç⎯tã Ìs3Ζßϑ ø9 $# ÷É9 ô¹ $#uρ 4’ n?tã 

!$ tΒ (y7 t/$ |¹ r& ¨β Î) y7 Ï9≡sŒ ô⎯ÏΒ ÇΠ÷“ tã Í‘θãΒ W{$# ∩⊇∠∪(                                                 )١٧سورة لقمان آية(  

Ÿω( وقال تعاىل öθ n= sù tβ% x. z⎯ÏΒ Èβρãà)ø9$# ⎯ÏΒ ôΜä3Î= ö6 s% (#θ ä9'ρ é& 7π ¨ŠÉ)t/ šχöθ pκ÷]tƒ Ç⎯tã ÏŠ$ |¡xø9$# ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ω Î) WξŠ Î= s% 

ô⎯£ϑ ÏiΒ $ uΖøŠpgΥr& óΟßγ ÷ΨÏΒ 3 yìt7¨?$#uρ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θßϑ n= sß !$ tΒ (#θ èùÌø?é& Ïµ‹ Ïù (#θ çΡ% x.uρ š⎥⎫ÏΒ ÌøgèΧ ∩⊇⊇∉∪ (   ) ١١٦سورة هود آية( 

ä3tFø9uρ öΝä3Ψ⎯(وقال تعاىل  ÏiΒ ×π ¨Βé& tβθãã ô‰tƒ ’n< Î) Îösƒ ø: $# tβρ ããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ìs3Ψßϑ ø9$# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ 

šχθ ßs Î=øßϑ ø9 )  ١٠٤سورة آل عمران آية (                                                                   )∪⊇⊂⊆∩ #$

öΝçGΖä. uöyz >π(وقال تعاىل  ¨Β é& ôM y_ Ì÷z é& Ä¨$̈Ψ=Ï9 tβρ âß∆ù's? Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s?uρ Ç⎯tã Ìx6Ζßϑ ø9$# tβθ ãΖÏΒ ÷σè? uρ 

«!$$ Î/ 3 öθ s9uρ š∅ tΒ#u™ ã≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6ø9$# tβ% s3s9 #Zöyz Νßγ©9 4 ãΝßγ ÷ΖÏiΒ šχθãΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ãΝèδ çsYò2 r&uρ tβθà)Å¡≈ xø9 $# ∩⊇⊇⊃∪(   

 )١١٠سورة آل عمران آية (                                                                                                           
وكان حظ النيب صلى اهللا عليه وسلم من هذه الوظيفة أكرب حيث أمر أمته بكل أمر معروف، واهم 

  .عن كل منكر 

⎪⎦t( وقوله تعاىل     Ï%©!$# šχθ ãèÎ7−Ftƒ tΑθ ß™ §9 $# ¢© É<¨Ζ9 $# ¥_ ÍhΓW{$# “ Ï% ©!$# …çµ tΡρ ß‰Ågs† $ ¹/θçG õ3tΒ öΝèδy‰Ψ Ïã ’Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# 

È≅‹ ÅgΥM}$#uρ Νèδ ããΒ ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9 $$ Î/ öΝßγ8 pκ÷]tƒ uρ Ç⎯tã Ìx6Ψßϑ ø9$# ‘≅ Ït ä†uρ ÞΟßγ s9 ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$# ãΠÌhpt ä† uρ ÞΟÎγ øŠn= tæ y]Í×¯≈ t6 y‚ ø9$# 

ßìŸÒ tƒ uρ öΝßγ ÷Ζtã öΝèδ uñÀÎ) Ÿ≅≈ n= øñF{$#uρ © ÉL©9 $# ôM tΡ% x. óΟÎγ øŠn= tæ 4 š⎥⎪ Ï%©!$$ sù (#θ ãΖtΒ#u™ ⎯Ïµ Î/ çνρâ‘ ¨“ tã uρ çνρ ã|Á tΡuρ (#θ ãèt7 ¨?$#uρ 

u‘θ ‘Ζ9$# ü“ Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& ÿ…çµ yè tΒ   y7Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθ ßs Î= øßϑ ø9$# ∩⊇∈∠∪                              () ١٥٧سورة األعراف آية(  

  هو بيان لكمال رسالته فإنه صلى اهللا عليه وسلم هو الذي أمره اهللا على لسانه بكل معروف وى "   
  
  
  
  



١٤٤  
  )١(."عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيث

فإتباع أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم من تزكية النفس اليت رضي ا اإلنسان املؤمن ، وهو من أعظم 
  .لألفراد واتمع إصالح النفوس 

فاإلنسان املسلم يبدأ بنفسه فيأمرها مبا أمر اهللا سبحانه وتعاىل ورسوله، ويها عما ى عنها ، وهي    
  .من أهم وظائف اإلنسان واتمع املؤمن ؛ الذي مكنهم اهللا يف األرض ، وهو الزم الستمرار التمكني 

⎪⎦t(قال اهللا تعاىل    Ï% ©!$# β Î) öΝßγ≈ ¨Ψ©3¨Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#θ ãΒ$ s% r& nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?# u™uρ nο 4θŸ2 ¨“9$# (#ρ ãtΒ r&uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9 $$Î/ (#öθ yγ tΡ uρ 

Ç⎯tã Ìs3Ζßϑ ø9$# 3 ¬!uρ èπ t6 É)≈ tã Í‘θãΒ W{$# ∩⊆⊇∪                                                  () ٤١سورة احلج آية(  

tβθ(وقال تعاىل    ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ àM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ öΝßγ àÒ ÷èt/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷èt/ 4 šχρ âß∆ ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã 

Ìs3Ζßϑ ø9$# šχθ ßϑŠ É)ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# šχθ è?÷σãƒ uρ nο 4θ x.¨“9$# šχθ ãèŠÏÜãƒ uρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝßγ çΗ xq÷zy™ ª!$# 3 ¨βÎ) 

©!$# î“ƒ Í•tã ÒΟŠ Å3 ym ∩∠⊇∪(                                                                          ) ٧١سورة التوبة آية(  

أن املؤمنني مجيعاً من رجالٍ ونساٍء يضطلعون من قاعدة واحدة ، وهي يأمرون باألمور " ففي اآلية  
  شرع من العقائد الفاسدةاحلسنة، واألعمال الصاحلة ، واألخالق الفاضلة ، وينهون عن كل ما خالف ال

y7(قال اهللا تعاىل. واألعمال السيئة ، واألخالق الرديئة ، ومن هذا شأنه  Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝßγ çΗ xq÷zy™ ª!$#( أي

  )٢(. "يدخلهم يف رمحته ويشملهم بإحسانه

šχθ(وقال تعاىل  ç6Í≥ ¯≈ −F9$# šχρ ß‰Î7≈ yèø9$# šχρ ß‰Ïϑ≈pt ø: $# šχθ ßs Í×¯≈ ¡¡9$# šχθ ãèÅ2≡§9 $# šχρ ß‰Éf≈ ¡¡9$# 

tβρ ãÏΒ Fψ$# Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχθèδ$ ¨Ψ9 $#uρ Ç⎯tã Ìx6Ψ ßϑø9 $# tβθÝàÏ≈ ys ø9$#uρ ÏŠρ ß‰çt Î: «!$# 3 ÎÅe³o0uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇⊄∪  (  
  )١١٢سورة التوبة آية (                                                                                      

اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر أي الداعون إىل اإلميان ، وما تبعه من أعمال الرب واخلري ، " أي   
  )٣(. " والناهون عن الشرك  وما سبيله من املعاصي والسيئات

   فا آلية فيها داللة على تزكية النفس باألمر باملعروف ، وهي اإلميان باهللا ، وما يتبعه من أعمال الرب،   
  .وهو الشرك على أن  يبدأ بنفسه ، ويعمل ما يأمر به الناس  والنهي عن املنكر

  ـــــــــــــــــــــــــ
هـ ١٣٩٦أمحد عبد احلليم بن تيمية ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، حتقيق صاحل املنجد ، دار الكتاب اجلديد ،بريوت ،)١(
  .١٠م، صـ١٩٧٦ـ
  . ٣٤٤عبد الرمحن ناصر السعدي، مرجع سابق ، صـ) ٢(
  .٣٤، صـ ٤ت ، جـ .، دار الفكر ، بريوت ، دحممد مصطفى املراغي ، تفسري املراغي)٣(
  



١٤٥  

  ـ :تزكية النفس والسياسية   

اإلنسان املسلم له دور كبري يف السياسة يظهر ذلك يف سلوكه من خالل اجتاهاته النفسية، وأخالقه  
ماعية، ومن خـالل قيام اإلنسان املسلم الـذي ترىب تربية إسالمية منذ صغره على إقامة هذا االجت

  :السلوك،وهو كما يلي 

  : الوالء)١ 
الوالء هي من الوالية أي النصرة واملـحبة واإلكرام واالحـترام والكون مع احملبوبني ظاهراً "    

  )١(."وباطناً 

>ª!$# ’Í(قال اهللا تعاىل   uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Οßγ ã_ Ì÷‚ ãƒ z⎯ÏiΒ ÏM≈yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9$# ( š⎥⎪Ï% ©!$#uρ (#ÿρãxx. ãΝèδäτ !$ uŠÏ9÷ρ r& 

ßNθ äó≈©Ü9$# Νßγ tΡθ ã_ Ì÷‚ ãƒ š∅ ÏiΒ Í‘θ –Ψ9$# ’ n< Î) ÏM≈ yϑ è= —à9$# 3 š Í×¯≈ s9'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ψ9$# ( öΝèδ $ pκ Ïù šχρ à$Î#≈ yz ∩⊄∈∠∪ (  
  )٢٥٧سورة البقرة آية (                                                                                       

   )٢(." يعىن التقرب إليهم، وإظهار الود هلم باألقوال واألفعال،والنوايا"     
مواالة الكافرين كلهم من يهود  عقد اهللا األخوة واحملبة واملواالة والنصرة بني املؤمنني، وى عن" لذا    

    )٣(. " ونصارى وملحدين ومشركني وغريهم
كان من األصول املتفق عليها بني املسلمني أن كل مؤمن موحد تارك جلميع املكفرات الشرعية جتب    

حمبته ومواالته ونصرته ، وكل من كان خبالف ذلك وجب التقرب إىل اهللا ببغضه ، ومعاداته وجهاده 
  .باللسان واليد حبسب القدرة واإلمكان 

  ... ى اهللا الذين آمنوا أن تكون بينهم وبني اليهود والنصارى اليت ينه" فالوالية                     
  تعىن التناصر والتحالف معهم ،وال تـتعلق ، مبعىن إتباعهم يف دينهم فبعيداً جداً                    

  أن يكون بني املسلمني من مييل إىل إتباع اليهود والنصارى يف الدين، إمنا هو والء 
  تحالف والتـناصر الذي كان ملتبس على املسلمـني أمره ، فيحسبون أنه جائز ال                   
  هلم بـحكم ما كان واقـعاً من تشابك املصاحل واألواصر، ومن قيام هذا الوالء                    
  بينهم وبـني مجـاعات من اليهود قبل اإلسالم، ويف أوائل العهد بقيام اإلسالم                    

  يف املدينة حىت نـهاهم اهللا عنه ، وأمر بإبطاله بعد ما تبني عدم إمكان قيام الوالء                   
  )٤." (والتحالف والتناصر  بني املسلمني واليهود يف املدينة                   

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٥٧م ، صـ١٩٩٢هـ ـ١٤١٢التوحيد ، دار الفكر ، بريوت ،  سليمان بن عبداهللا حممد ، تيسري العزيز احلميد شرح كتاب)١(
  . ١٤٠م، صـ١٩٨٩هـ ـ١٤٠٩حممد نعيم ياسني ، اإلميان ن مكتبة العلم ، القاهرة، )٢(
  . ٩١م، صـ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣حممد سعيد القحطاين ، الوالء والرباء يف اإلسالم، دار طيبة ، مكة املكرمة ، )٣(
                      .٩٠٩، صـ٢سيد قطب، مرجع سابق، جـ)٤(



١٤٦  
   )١(. " وهو واجب شرعي بل من لوازم الشهادة وشرط من شروطها"والوالء من تزكية النفس 

∅š (قال اهللا تعاىل    ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# ⎯tΒ ä‹Ï‚ −G tƒ ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# #YŠ# y‰Ρr& öΝåκtΞθ ™6 Ït ä† Éb=ßs x. «!$# ( t⎦⎪ É‹©9 $#uρ (#þθ ãΖtΒ#u™ 

‘‰x© r& $ {6 ãm °! 3 öθ s9uρ “ ttƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#þθ ãΚn= sß øŒÎ) tβ ÷ρ ttƒ z># x‹yè ø9$# ¨β r& nο §θ à)ø9 $# ¬! $ Yè‹Ïϑ y_ ¨β r&uρ ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É># x‹yè ø9$# 

   )١٦٥سورة البقرة آية (                               )                                                     ∪∋∌⊆∩

  : والوالء ثالثة أقسام 
  وهم الذين آمنوا باهللا ورسوله وقاموا :من يستحق الوالء املطلق :أوال "                    
  .بشعائر دينيه من القيام بالواجبات واجتناب احملرمات خملصني له الدين                       

  ـق الرباء من جهة أخرى فهو املسلم من يستحـق الوالء ويستح: ثانيا                          
  العاصي الذي يهمل يف بعض الواجبات ويفعل بعض احملرمات اليت التصل                        
  .إىل الكفر األكرب                       

  من يستحق الرباء مطلقاً وهو املشرك والكافر سواء كان يهودياً أو : ثالثا   
  )٢."(نصرانياً أو جموسياً أو غري ذلك                       

$( وقال اهللا تعاىل.فالوالء تزكية للنفس كان من بداية صدر اإلسالم    pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#ÿρ ä‹Ï‚ −Fs? 

öΝä.u™!$ t/# u™ öΝä3tΡ≡uθ ÷z Î)uρ u™!$ uŠÏ9÷ρ r& Èβ Î) (#θ ™6ys tG ó™ $# tøà6ø9 $# ’n?tã Ç⎯≈ yϑƒ M}$# 4 ⎯tΒ uρ Οßγ ©9uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ 

šχθ ßϑÎ=≈ ©à9 $# ∩⊄⊂∪ ö≅è% β Î) tβ% x. öΝä.äτ !$ t/# u™ öΝà2äτ !$ oΨ ö/r&uρ öΝä3çΡ≡uθ ÷z Î)uρ ö/ä3ã_≡uρ ø— r&uρ óΟä3è?uÏ± tã uρ îΑ≡uθ øΒ r&uρ 

$ yδθßϑ çG øùutIø% $# ×ο t≈ pgÏBuρ tβ öθ t±øƒ rB $ yδ yŠ$ |¡x. ß⎯Å3≈|¡tΒ uρ !$ yγ tΡöθ |Ê ös? ¡=ym r& Νà6ø‹s9 Î) š∅ ÏiΒ «!$# ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 7Š$ yγ Å_ uρ ’Îû 

⎯Ï& Î#‹Î7y™ (#θÝÁ −/utIsù 4© ®L ym š† ÎAù'tƒ ª!$# ⎯Íν Íö∆ r'Î/ 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# š⎥⎫É)Å¡≈ xø9$# ∩⊄⊆∪(  

  )٢٤_٢٣سورة التوبة آية (                                                                                                               

لذا على املسلم الذي يريد تزكية نفسه أن يبتعد عن مجيع ما يؤدي إىل الوالء للعصبيات أو املصاحل    
  .واالجتماعية وغريها  املادية اإلدارية والتربوية

  : العدل ) ٢
  . وهو الغاية لكل فرد يف أمة اإلسالم حيققه لنفسه وتمعه ، يعترب دعامة قوية لتزكية النفس   

β¨ *(قال تعاىل  Î) ©!$# ããΒ ù'tƒ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ Ç⎯≈ |¡ôm M}$#uρ Ç› !$ tGƒ Î)uρ “ ÏŒ 4† n1öà)ø9 $# 4‘sS÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ï™!$ t±ós xø9 $# Ìx6Ψ ßϑ ø9$#uρ 

Ä© øö t7ø9$#uρ 4 öΝä3ÝàÏè tƒ öΝà6¯= yè s9 šχρ ã©.x‹s? ∩®⊃∪                                         () ٩٠سورة النحل آية(  

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٥ـ١٩٤م،صـ١٩٩٢هـ ـ١٤١٣إبراهيم بن حممد الربيكان ، املدخل لدراسة العقيدة ، دار السنة ، اخلرب ، ) ٢)(١(



  

١٤٧  
والعدل أوجبه اهللا وهو العدل املطلق الذي ينظم به جوانب احلياة مجيعا فهو عدل يف احلكم قال       

β¨ *(اهللا تعاىل  Î) ©!$# öΝä.ããΒ ù'tƒ βr& (#ρ –Šxσè? ÏM≈uΖ≈ tΒ F{$# #’ n< Î) $ yγ Î= ÷δr& #sŒÎ)uρ ΟçFôϑ s3ym t⎦ ÷⎫t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# β r& (#θ ßϑ ä3øt rB 

ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# $ −Κ Ïè ÏΡ /ä3ÝàÏè tƒ ÿ⎯Ïµ Î/ 3 ¨β Î) ©!$# tβ% x. $ Jè‹Ïÿ xœ #ZÅÁ t/ ∩∈∇∪                        () ٥٨سورة النساء آية(  

Ÿω(وعدل يف القول  uρ (#θ ç/tø)s? tΑ$ tΒ ÉΟŠ ÏKuŠø9 $# ω Î) © ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ôm r& 4© ®L ym xè= ö7tƒ …çν £‰ä© r& ( (#θèù÷ρ r&uρ Ÿ≅ ø‹x6ø9 $# 

tβ#u”Ïϑ ø9$#uρ ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( Ÿω ß#Ïk= s3çΡ $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ãρ ( #sŒÎ)uρ óΟçFù= è% (#θä9 Ï‰ôã$$ sù öθ s9 uρ tβ%Ÿ2 #sŒ 4’ n1öè% ( Ï‰ôγ yè Î/uρ «!$# 

(#θ èù÷ρ r& 4 öΝà6Ï9≡sŒ Νä38 ¢¹ uρ ⎯Ïµ Î/ ÷/ä3ª= yè s9 šχρ ã©.x‹s? ∩⊇∈⊄∪                                   (    ) ١٥٢سورة األنعام آية(  

$(وعدل عند كتابة الوثائق  yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ |=ÏG ä. ãΝà6ø‹n= tæ ãΠ$ u‹Å_Á9$# $ yϑ x. |=ÏG ä. ’ n?tã š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ 

öΝà6Î= ö7s% öΝä3ª= yè s9 tβθ à)−G s? ∩⊇∇⊂∪                                                                          () ٢٨٢سورة البقرة آية(  

β(قال اهللا تعاىل . وعدل عند الصلح بني املتخاصمني      Î)uρ Èβ$ tG xÍ← !$ sÛ z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θ è= tG tG ø% $# (#θ ßs Î= ô¹ r'sù 

$ yϑ åκs]÷ t/ ( .βÎ* sù ôM tót/ $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) ’ n?tã 3“ t÷z W{$# (#θ è= ÏG≈ s)sù © ÉL ©9$# © Èö ö7s? 4© ®L ym u™þ’ Å∀ s? #’n< Î) ÌøΒ r& «!$# 4 β Î* sù ôNu™!$ sù 

(#θ ßs Î= ô¹r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ (#þθ äÜÅ¡ø% r&uρ ( ¨βÎ) ©!$# =Ït ä† š⎥⎫ÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# ∩®∪    (           ) ٩سورة احلجرات آية(  

مع اإلحسان ألن اإلحسان يلقي ظالل الرمحة واملودة على العدالة اليت تشمل كل " والعدل واجب    
  )١(. "جانب من جوانب النفس وحتيط بكل ما يف اتمع

وهو من أهم الركائز يف جمال السياسة واحلكم بصفة خاصة ،ويف كل مناحي احلياة بصفة عامة ،وهو "
إلسالم ،وال يتصور صالح النفس واتمع وانتظام أمرمها إال على مقصد رئيسي وضروري من مقاصد ا

 )٢(." أساس العدل

β÷(فالعدل مطلوب يف نطاق العالقات األسرية قال اهللا تعاىل  Î)uρ ÷Λä⎢ øÅz ω r& (#θäÜÅ¡ø)è? ’Îû 4‘uΚ≈ tG u‹ø9$# (#θ ßs Å3Ρ $$ sù 
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  ــــــــــــــــــــــــ 
  .٤٩٦صـ.م١٩٧٩_هـ١٣٩٩، منهج القرآن يف تربية اتمع ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، عبد الفتاح عاشور )١(
  . ١٧١م، صـ٢٠٠٤_هـ١٤٢٤حممد السيد يوسف ، منهج القرآن يف إصالح اتمع ، دار السالم ، القاهرة ، ) ٢(
  
 

 



١٤٨  
  . وكذلك العدل بني األوالد يف العطية ، وذلك بعدم التفريق بني أوالده فيعطي ولداً وال يعطي اآلخر

  .واإلمام العادل الذي زكى نفسه من األصناف السبعة الذين يظلهم اهللا يف ظله يوم القيامة 
ظله يوم ال ظل إال  سبعة يظلهم اهللا يف"عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال النيب صلى اهللا عليه وسلم    

  ....... ظله اإلمام العادل
قال القاضي عياض املراد باإلمام هنا من يلي أمور املسلمني من األمراء وغريهم ،وإمنا بدا به ألنه نفعه    

   )١(." كثري ومتعد إىل غريه
ت واحدة وترقية اتمع ألنه لن يصلح أمر الفرد إذا ساءت أحوال اتمع، وحركة اتمع ليس    

  . فالذي تزكت نفسه مبا عليه من واجبات وحقوق له ألفراد جمتمعه حبيث يصبح فرداً من هذا اتمع 
حتقيق للمساواة بني الطالب بوصفهم يف مدارس "كما يكون األثر التربوي يف العدل أن يكون هناك   

ع إىل مستوى العدالة احلقيقية موحدة املستوى من حيث املباين ، واملناهج واملدرسني ، بل جيب أن ترتف
فتصمم املباين واملناهج اليت تتناسب مع فطرة اهللا يف البنت والولد ، فيعطي كل جنس نوع من التعليم 

  ) ٢(."الذي يناسبه، ويناسب وظيفته يف احلياة 
فالعدل أساس يف املعامالت حبيث ال يكون هناك تفضيل لفرد على فرد آخر، فيكون هناك تفريط يف   

  .العدل

  : خالصة

تكلمت يف هذا الفصل عن تزكية النفس يف ااالت التعبدية واألخالقية واالجتماعية واالقتصادية    
والسياسية ، ومن خالل الفصل تبني أن تزكية النفس هي تربية ذاتية ومستمرة يكون عون اهللا أساس 

ح نفساً زكية بإذن اهللا تعاىل ،وسأتكلم فيها ،ومن مث يقوم ا اإلنسان يف حياته حىت تتزكى نفسه ،وتصب
يف الفصل التايل عن تزكية النفس يف بعض الفلسفات وهي الفلسفة الواقعية والفلسفة الربمجاتية 
والفلسفة البوذية ؛ حيث أدرس مدى قيام كل فلسفة من خالل األفكار الرئيسة هلا ،واالستنباط من 

  .خالهلا عن تزكية النفس 
  . هلذه الفلسفات ، وذلك بكالمها عن النفس  واألخالقوما سبب االختيار 

  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــ  
  .٩٣، صـ٣باب فضل إخفاء الصدقة ،جـ٠مسلم بن احلجاج بن مسلم ،مرجع سابق، كتاب الزكاة ، ) ١(
  .١٩٩علي أمحد مدكور ، مرجع سابق، صـ) ٢(
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١٥٠  

  : توطئة  
جاء اإلسالم بتزكية النفس حىت حيقق لإلنسان صفاء القلب ، ويشعر بالسعادة ؛ ألنه أّهل نفسه   

ليكون عبداً هللا ، وصار جديراً باستقبال اهلدي ، وذلك أن هدي اهللا ال تتقبله إال النفوس الزكية ، واليت 
  . زكت نفسها هللا سبحانه وتعاىل 

z⎯ƒ( قال اهللا تعاىل  Ï% ©!$#uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù öΝåκ̈]tƒ Ï‰öκs]s9 4$ uΖn= ç7ß™ ¨βÎ)uρ ©!$# yìyϑ s9 t⎦⎫ÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩∉®∪  (  

  )   ٦٩:سورة العنكبوت آية (                                                                                  

وحتصيل السعادة ال يكون إال بتزكية النفس عن طريق اإلميان واالهتداء ملعرفة اخلالق سبحانه وتعاىل   
  .         واالستنارة بنورة ، واخلضوع له بطاعته فيما أمر ، واالنتهاء عما ى عنه 

ة بدأت ويف املقابل قامت الفلسفات على مبادئ وأفكار تدعوا إليها ، ولوجود  فلسفات متعدد  
بالفلسفة املثالية ، فهي تقوم من خالل أفكار ومبادئ ومعتقدات تبناها مفكرين حىت تصبح هذه 
الفلسفة هلا دور فعال من خالل مبادئها وأفكارها ومعتقداا ، وحىت خترج جيالً يؤمن ا ويقوم على 

املثالية ، وكرد فعل هلا ألا   غرسها يف األجيال القادمة، وحلقتها الفلسفة الواقعية بفكر يناقض الفلسفة
تقوم على نظرية احلقيقة ،وهي ختتلف متاماً عن النظرية اخلاصة بالفلسفة املثالية ، وتتابعت الفلسفات 
األخرى تلو األخرى إىل الفلسفة الربمجاتية واليت عرفت مبجموعة من األمساء الربمجاتية كما كان يطلق 

  . ية ، والتجريبية عليها بريس، و األداتية ، والوظيف
ومن خالل كل مبادئ ومعتقدات هذه الفلسفات املثالية ، والواقعية ، والربمجاتية نستنبط مدى حتقيق    

كل فلسفة بتزكية النفس ، وطريقة تزكيتها هلا ، وسبب اختياري هذه الفلسفات كالمها عن النفس 
اك فلسفات ومنها الفلسفة البوذية ، واليت واألخالق والفكر وطريقة التفكري  ،وأما يف الشرق فكانت هن

انتشرت يف أماكن كثرية ؛ إذ تنتشر مبادئها، و اليت قام عدد كبري ، ومن خالل هذه املبادئ نستنبط 
  .مدى حتقيقها هذه الفلسفة بتزكية النفس 

ية وجدانه فاجلوهر الذي تتمثل فيه عالقة الفرد بذاته يرتبط بالقدرة الذاتية على تزكية نفسه، وتنم  
وإصالح فكره وصقل غاياته ،فيصح اإلنسان يف حالة توازن بني اجلسم والعقل والروح ، كما أن الفرد  
عليه أن يتخلق باألخالق الفاضلة ، ويسعي إىل الرباءة من دوافع األثرة وإتباع اهلوى ، حىت يقوم بعمار 

سلوك فردي ، وعزلة ينقطع فيها  األرض بالعمل الصاحل من خالل منهج اهللا فيها ، وليس من خالل
املرء عمن حوله ، فإطالق العنان لشهوات  اجلسد ، وحتطيم متطلبات الروح ، يؤدي إىل التخبط 
والضياع ، وكما أن معاملة اإلنسان مبقاييس اآللة أو احليوانية دمرت خصائصه ، وحولته عن إنسانته؛ 

  .ومتزق بني وجهتني خمتلفتني وهي الروح واجلسد لذا وقع يف التناقض واالضطراب يف كيانه اإلنساين،



١٥١  

  : الفلسفة الواقعية
بوجود عامل خارجي مستقل عن أي عقل يدركه ، وعن مجيع أفكار " هي تلك اليت يعترف مفكروها  

ولكنها رموز تدل على ، أو أحوال العقل وليست األمور املدركة يف التجربة سوى رموز يف العمل 
  )١(. "عةحقائق خارجية واق

لذا جاءت هذه الفلسفة لتناقض منطلقات الفلسفة املثالية، وختتلف معها اختالفا جذرياً إذ اجتهت إىل    
الواقع املادي احملسوس ، وال وجود لعامل املثل الذي آمنت به الفلسفة املثالية ، وتستند  الفكرة الواقعية 

كونات فيزيائية عن العقل الذي يقوم بإدراكها وعن إىل استقالل العامل اخلارجي مبا حيويه من أشياء ،وم
  )٢( .مجيع ذلك العقل وأحواله

والواقع أن التعارض بني املثالية والواقعية يكمن يف فكرة أساسية هي أن املذهب املثايل يشطر العامل   
لفكر شطرين ظاهر وباطن أو مظهر وحقيقة ، وجيعل عامل احلقيقة الكائن خلف هذا العامل هو عامل ا

إا وجهة نظر طبيعية يأخذ ا رجل " على حني أن الواقعية  تتقبل العامل كما هو هلذا قيل عنها 
الشارع أخذ الواثق ، من صدق دعواه فمن مل تكن لديه بعض املعارف لوظائف األعضاء أو علم النفس 

  )٣(." فسوف يكون على استعداد تام لألخذ بالواقعية بل بالصورة الساذج منها أيضاً 
والواقعية هي املذهب الذي يأخذ به عامة الناس حني يعتقدون أن أفكارنا صور مكانية لألشياء يف     

وليس الذهن إال ، اخلارج  فالعينان نوافذ ندرك من خالهلا العامل الواقعي على حنو ما هو عليه متاماً 
  .لوحة أو صفحة خيط عليها اإلدراك احلسي انطباعاته 

رت الواقعية وأصبحت تضم عدة مذاهب واجتاهات واقعية ، إا مصطلح شامل تندرج تطو"ولقد   
حتته عدة مدارس فكرية مستقلة عن بعضها البعض ، على الرغم أن كل فالسفتها يؤكدون على واقعية 

، وأنه موجود مستقالً )الواقعي(وجود املادة ، ولكنهم خيتلفون على قضية أصل العامل املادي الفيزيقي
  )٤(."ن املالحظة ع
فالواقعية ال حتط من قيمة األفكار ، ولكن تثبتها عن طريق التجربة احلسية اعتقاداً منها أن الفكرة   

  ، ومن هـذا جيب تعـليم الـدارسني املناهج ) الفيزيقي(والنظرية جيب أن يتـفقا مع الوجود الواقعي 
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  .١٩١بق ، صـأوزفلد كوليه، مرجع سا)١(
  .٧٠عبد الكرمي على اليماين، مرجع سابق ، صـ) ٢(
)٣(Cergo.TW. Patrick ,Introduction To Philosophy, Houghton mitfllin Company , N.Y. 

١٩٣٥,pig٣٥٤.                                                                                                                         
)٤ (١٨٣م ، صـ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢ا ومدارسها ، عالة الكتب ، القاهرة ، حممد منري مرسي ، فلسفة التربية واجتاها . 



١٥٢  
   )١( .واألساليب  التجريبية كعمليات عقالنية

حيث ذهب إىل أن الصورة واملادة كل "إن البدايات املنظمة للفكر الفلسفي الواقعي جنده عند أرسطو   
، ) علم األحياء(ال يتجزأ ، وتكن احلقيقة يف عاملنا ؛ لذا فإن أرسطو اهتم بدراسة احلقائق البيولوجية 

ذاته ، وأن اإلنسان يفهم  وير ى أن اإلنسان عليه أن حيكم عقله فيما بني يديه ، وإن عاملنا يفهم
  )٢(. " كمخلوق طبيعي ال كمخلق إهلي

وتستمد الواقعية امسها وفكرا وفلسفتها من الفكرة اليت تقوم عليها ، وهي دراسة الواقع واألساس   
منها املادة معتمده على اخلواص اخلاضعة ألحكام العقل يف الوقت نفسه على منهج التجريب واالستقراء 

  )٣(. يانات من طريق الواقع وفحصه يف مجع الب
إن الفلسفة الواقعية هي الفلسفة اليت ال تريد أن تضحي بوجود الطبيعة يف سبيل الذات ، وهي تريد   

أن حتد من تأثري الذات واجتاهات الشخصية يف احلكم على األشياء ، ومسيت واقعية العتقادها حبقيقة 
، ووجودها حقيقي فكل ما هو موجود يف ) الواقعية( اء الفيزيقيةاملادة ، فاحلقيقة موجودة يف عامل األشي

العامل اخلارجي ليس جمرد أفكار من العقول لدى األفراد الذين يالحظوا أو حىت يف عقل مالحظ أزيل 
، وترفض الفلسفة الواقعية كل ما وراء )٤(بل موجودة وجوداً حقيقياًَ يف حد ذاا مستقلة عن العقل 

  )٥( .، وإن كل ما يأيت من الطبيعة خاضع للقوانني العلمية) مليتافيزيقية أي الغيبيات ا( الطبيعة 
لذا فالفلسفة الواقعية متيل إىل االعتراف بوجود مستقل للطبيعة واألشياء ، وتنكر على الذات قدرا   

  . على خلق األشياء أو إجيادها 
   :كما تقوم  الفلسفة الواقعية على أسس رئيسة وهي   
  . أن هناك عامل له وجود حقيقي مل يصنعه أو خيلقه اإلنسان ، ومل يسبقه وجود وأفكار مسبقة )١
  .أن هذا العامل احلقيقي ميكن معرفته بالعقل احلقيقي سواء بالعقل اإلنساين أ واحلدس أو التجربة )٢
  . نسان أن هذه املعرفة ميكن أن ترشد وتوجه السلوك الفردي واالجتماعي الضروري لإل)٣

وبالرغم من هذه االعتقادات املتفق عليها عند الواقعيني إال أن الفلسفة الواقعية قد مرت بعدة حقب     
تارخيية عكست كل حقبة مرحلة من املراحل اليت مرت ا الفلسفة وسوف نتناول كل حقبة على 

  .أساس الفلسفة اليت ظهرت يف تلك احلقبة 
  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٣عيم حبيب جغيين ، مرجع سابق ، صـن)١(
م ، ١٩٨٦) ابريل (هـ ١٤٠٦، القاهرة ١٤٢٤هاين عبد الوهاب خالف ، املستقبلية واتمع املصري ،كتاب اهلالل ،العدد ) ٢(

  .١١٨-١١٧صـ
  . ٧١عبد الكرمي على اليماين ، مرجع سابق ، صـ) ٣(
  .١٩٧أمحد فاروق حمفوظ ، مرجع سابق ، صـ) ٤(
  . ٩٧ عبد الوهاب خالف، مرجع سابق، صـهاين) ٥(



١٥٣  
  :تطور الفلسفة الواقعية    

  : الفلسفة الكالسيكية)١
 ٣٢١ـ ٣٤٨(بالفلسفة اإلنسانية وهـي واقعية أرسطو الذي ولد يف عام "تعرف الفلسفة الواقعية     
مينتاس املقدوين ، يف ستاجريا وهي مستعمرة يونانية وكان أبوه نيقوماخوس طبيب بالط امللك ا)م . ق 

وتلقى العلم على يد أفالطون ، وبعد وفاة أفالطون أسس دار التعليم املنسوبة إىل الفالسفة املشاءين يف 
، فرأي أرسطو أن  )٢(وهو مؤسس الفلسفة الواقعية حيث كان واقعي النظرة جترييب الرتعة   )١"(.أثينا

العامل الواقعي هو عامل حقيقي مبا فيه من أشياء ، وال تسبقه أفكار ،وذهب إىل أن كل ما هو موجود 
مكون من مادة ، وأن هذه ) هواء ، ورجال ، حيوانات ، ماء ، نبات ) ( الواقعي(يف العامل الفيزيقي 

ميكن مشاهدا باختاذها لشكل معني ، املادة تأخذ أشكاالً خمتلفة ، فاملادة هي أساس كل شيء ، و
   )٣.(واملادة تزداد يف التعقيد كلما ازداد تعقد الشكل 

  املسببة  ) ما وراء الطبيعة(وحياول أرسطو عن طريق العلة أن يفسر العناصر امليتافيزيقية "      
  :للتغريات املختلفة يف الكائنات ، ويقسم العلة إىل أربعة أقسام وهي كما يلي  

  .وهي املادة اليت تتكون منها األشياء : العلة املادية )١                       
  .وهي ما يؤثر يف إجياد الشيء كالصانع للتمثال : العلة الفاعلة أو احملركة )٢
  .وهي األوصاف واملميزات اليت ا تكون حقيقة الشيء وماهيته : العلة الصورية ) ٣         
  )٤." (وهي اليت تشكل الغاية من وجود الشيء: العلة الغائية ) ٤                      

يف كل حالة . املقصود لكي نشرح أي شيء أن ننتقي علة أو أخرى بل أن العلل األربعة ماثلة " وليس 
ك فإن زيادة على ذل. من والوجود أو أنتاج شيء من األشياء فإن العلل األربعة تعمل يف وقت واحد

موجودة يف إنتاج املواد املصنعة على يد . العلل األربع نفسها موجودة معاً يف اإلنتاج اإلنساين والكوين
  )٥(."  اإلنسان، ويف إنتاج األشياء على يد الطبيعة 

وخيتصر أرسطو العلة إىل علتني العتقاده أن العلة الغائية ترجع على الصورة ، والعلة الفاعلة ترجع إىل "  
  ادة ، ولكن سرعان ما حيـّول ما أطلـق عليه العلة املادية والعلة الصـورية إىل ما أمساه هو باهليويل امل

  ــــــــــــــــــــــــ
هـ ١٤١٦، فيصل عباس ، موسوعة علماء النفس والتربية ، دار الفكر العريب ، بريوت ، ٤٠إمساعيل الشرفا ، مرجع سابق ، صـ) ١(

  .٣٦م ، صـ١٩٩٦ـ 
  .٢٥٣إبراهيم ناصر ، مرجع سابق ، صـ)٢(
  .                                         ١٩٨أمحد فاروق حمفوظ، مرجع سابق ، صـ)٣(
  .١٢٦حممد بيصار ، مرجع سابق ، صـ) ٤(
  والتوزيع، بريوت  ولتر ستيس،تاريخ الفلسفة اليونانية،ترمجة جماهد عبد املنعم جماهد، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر) ٥(
  . ١٧٥م، صـ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٥،



١٥٤  
والصورة ، والصورة ال يصح أبداً أن تكون هيويل لغريها ، واليت ينتهي عندها تسلسل الصور فهي اهللا  

  . فالتحول ال يقره أرسطو من الصورة إىل اهليويل  )١(" أو احملرك األول 
 الزمان واحلركة ، فالزمان ال بداية له والاية ؛ يستدل أرسطو على وجود اهللا من النظر يف ظاهريت"و 

منه له قبل وبعد ، فهو موجود منذ األزل وإىل األبد ،وملا كان الزمان احلركة ، فهو  Nunألن كل آن 
حركة أزلية أبدية  ، ومثل هذه احلركة البد أن تكون دائرية متصلة يف املكان حىت ال  يفترض وجود

   ) ٢(." ة وهي حركة السماءيكون هلا بداية وال اي
فاهللا حمرك السماوات هو دوماً موجود بالفعل ،واحلال إن املوجود متام الوجود بالفعل حىت ال يبقى "    

أثر يف الوجود بالقوة من التطور املمكن من اهليويل من عدم امللك ال ميكن إال أن يكون تعقالً،ويتخيل 
األكثر إنصافاً لأللوهية وبالغبطة اليت يكون عليها  أرسطو هذا الفعل اخلـالص مبقـتضى احلال

  )٣(." اإلنسان
  .فهذا ما قدمه أرسطو عن إثبات وجود اهللا عن طريق الزمان واحلركة   

  : اإلنسان   
  : أشار أرسطو إىل تكوين اإلنسان بتعريفني    
أن النفس كمال أويل جلسم طبيعي آيل ، فاإلنسان نفس هي صورته والبدن هو مادة هذه : األول "   

  . الصورة 
  )٤(." وهو يشري إىل وظائف اإلنسان "  أن النفس ما به  حنيا وحنس ونفكر ونتحرك يف املكان: الثاين  
األقل اليت ال توصف بعدم وظيفة اإلنسان هي نشاط النفس اليت توصف باإلدراك أو على " وأما  

  )٥(."اإلدراك لشخص عاقل أو على األقل لشخص غري عاقل 
نشاط طبقاً ملبدأ اخلري ، ووفق ما هو أحسن وأكمل إذا " وأما تعريف اخلري بالنسبة لإلنسان فهو    

  )٦(. " كان هناك أكثر من نوع واحد للخري
ري اخللق ، أما خري اإلدراك فينشأ وينمو عن خري اإلدراك وخ" ولقد قسم أرسطو اخلري إىل نوعني   

طريق التعليم وهو من نتائج اخلربة ومرور الزمن ، وأما خري اخللق فينشأ عن العادة ، وملا كانت الطبيعة  
  ال متنع خري اخللق ، فهي تترك كل فرد منا قادراً على أن حيصل على هذا اخلري عن طريق تكوين العادة  

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٢٨٠-٢٧٩، صـ٢ت ، جـ.أمرية حلمي مطر ، الفلسفة عند اليونان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، د) ٢)(١(
  . ٨٤م ، صـ١٩٨٠هـ ـ١٤٠٠إميل برهية ، تاريخ الفلسفة ، ترمجة جورج طرابيشي ، دار الطليعة للطباعة، بريوت ، ) ٣(
هـ ـ ١٣٩٩حممد أمحد شريف  وآخرون ، إستراتيجية تطوير التربية العربية ، مؤسسة الرحياين للطباعة والنشر ، بريوت ، ) ٤(

  . ٣١صـ،م١٩٧٩
  . ١٥٠ت ، صـ.بول منرو ، املرجع يف تاريخ التربية ، ترمجة صاحل عبد العزيز ، مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة ، د) ٦) (٥(



١٥٥  
  )١(. " ذلك يتكون اخلري من عنصرين الوجود اخلري ، وعمل اخلري  وبناء على 

ال تصدر عن النفس " وأما عالقة البدن فهي عالقة وثيقة ، والدليل الذي يستند إليه أرسطو هو أن  
وحدها ، بل عن املركب من النفس واجلسد ، وكذلك األحاسيس فهي تتم مبشاركة البدن ، أما العقل 

  ل واإلدراك واحلس أي أنه مـحتاج للبدن ؛ إذ أن اإلنسان مركب من نفس وجسد فهو حمتاج  للتخي
  )٢(." متحدان احتاد الصورة باملادة

  : الواقعية الدينية ) ٢
أو " االسكوالئية " وتعرف أحياناً بالفلسفة الواقعية املدرسية ، والصورة الرئيسية للواقعية الدينية  هي    

ية الرومانية ، وترى الفلسفة الواقعية الدينية أن العامل مادي واقعي ، وموجود الفلسفة للكنيسة الكاثوليك
خارج عقول أولئك الذين يالحظونه منطلقني من مبدأ أرسطو  ، و أما التوماويون من أتباع توماس 

دليل األكويين  فيقولون أن اهللا خلق املادة والروح معاً ، فأنشأ كوناً منظماً ومعقوالً حبكمته ن وهذا 
على واقعيته ، وكل شيء خيلقه اهللا فهو واقعي وحقيقي ، وعلى الرغم من أن الروح ليست أكثر واقعية 
من املادة ، لكنها أهم منها ألن اهللا نفسه روح فهي ضرب من الكينونة أمسى من املادة ، ومنطلق 

 العقل والتجربة لدعم تفسريهم هذا يستمدونه من الوحي والكتاب املقدس ، أي من اإلميان غري مهملني
  )٣( .هذا اإلميان

  )٤( )"م١٣٧٤ـ ١٢٢٥(توماس األكويين"ـ :ومن أبرز مؤسسي هذه الفلسفة    
ولد يف دوكاسيكا بالقرب من أكوينو على احلدود الشمالية اململكة صقلية القدمية ، وينتمي ألسرة " 

جامعة نابويل حيث انضم إىل رهبنة نبيلة ـ لومبارديه من قرابة فريدريك الثاين ، وقد انتقل إىل 
الدومنيكان ، ودرس على ألربت األكرب بكولونيا  وباريس ، حيث خترج وحاضر بوصفه أستاذاًَ ، مث 

  . عني فيها مستشاراً للبالط البابوي 
  )٥(." م ـ تويف وهو يف طريقه إىل ليون ١٣٢٣وأعلن قديساً ...وقد كان ثابت العزمية هادئاً متواضعاً 

  وهو عامل الالهوت الفيلسوف الذي أبدع يف تطويع تعاليم أرسطو لالهوت الكنيسة "
  وخرج بفلسفة مسيحية مسيت التومية، وما هي إال مزيج من علم األخالق عند فالسفة                
  خالقه كماالعهد القدمي واملسيحية وامليتافيزيقية عند فالسفة اليونان ،فهو يقيم دعامة أل                
  عند أرسطو ؛ إذ يعتقد أن أمسى مراتب اخلـري الذي يفعله اإلنسان هو اجلهاد يف سبيل                 

  ــــــــــــــــــــــــ  
  . ١٥٠املرجع السابق ، صـ)١(
    . ٧٢عبد الكرمي على اليماين ، مرجع سابق، صـ)٢(
  .١٥جع سابق ، صـنيللر ، مقدمة إىل فلسفة التربية ، مر.ف .جورج )٣(
  .٢٣٩م، صـ١٩٩١هـ ـ ١٤١١علي أمحد مدكور، نظريات املناهج العامة ، دار الفرقان ، األردن ،)٤(
  .٧٥م ،صـ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦فيصل عباس ، موسوعة الفالسفة ، دار الفكر العريب ، بريوت، ) ٥(



١٥٦  
  .الوصول إىل الكمال اإلهلي                  
  كما يؤمن بأمهية العقل والتفكري املنطقي ودراسة الطبيعة ، وذلك كالفلسفة اإلنسانية                
  العقلية لكنها تضيف االهتمام بالوحي واإلهلام وعلة الالهوت ، فهي تقوم على االعتراف                 
  يف اإلله الـذي خلق الوجود كله ، فهي  بكل ما يف الطبيعة والقوة اخلارقة للطبيعة ممثلة                
  فلسفة ذات طبيعة ثنائية ، وعلى الرغـم من االزدواجية بني اإلله والطبيعـة إال أن لكل                 
  منهما صفات خاصة به ال تنسب إىل اآلخر،فالزمان واملكان والتغري والنمو من خصائص                
  بيعة يف حني أن األولية ، وعدم التغـري ، وعدم التقيد بالزمان واملكـان من اجلوانب الط               
  )  ١." (خصائص اإلله               

جيب أال تقوم العقيدة على العقل ،  وال ميكن  " وفلسفة توماس األكويين تقوم على العبارة التالية الشهرية
  ومن هذه فة من العقيدة ولتبدأ بعقيدة راسخة يف  خري اهللاأن تنبثق العقيدة من املعرفة ، و إمنا تنبثق املعر

  )٢( ."القاعدة ميكنك أن تثبت التناسق بني الكون وخالص نفسك 

  ).يف عقيديت الكثري مما يفوق عقلي ، ولكن ليس فيها ما يناقضه ( لذا يردد كثرياً " 
ى كان هدفها االستعانة يف والواقع أن األكويين كان ميثل مدرسة فكرية سادت يف العصور الوسط  

الدفاع عن العقيدة ، وتقوية احلياة الدينية ، والكنيسة عن طريق تقوية املواهب العقلية ، والقضاء على 
  ) ٣(. " الشك والتساؤل واإلحلاد عن طريق املناقشة

  هللا ، واألديان لذا فمعرفة اهللا اخلالق تتم باحلدس أو اإلهلام فجميع األديان السماوية تشري إىل وجود ا"  
ولكن املعرفة ميكن أن حتصل عليها  )٤(. " إىل مجيع البشرية عن طريق رسله وأنبيائه هي كلمة اهللا

 . اإلنسان باحلواس 
ال ميكن تصور وجوده بدون روح أو النفس فهي سر ) مادة وعقل( كما أن اإلنسان كجسم وروح   

  . احلياة وكذا ال ميكن تصوره جمرد جسم
لذا تنظر الواقعية املدرسية إىل أن العامل حقيقي ، ويقوم خارج عقل أولئك الذين يالحظونه ، ويؤكد   

التوميني أن كالً من املادة والروح قد خلقهما اهللا ، فهو الذي أنشأ كوناً منظماً معقوالً صادراً عن 
  )٥(. حكمته وخربته الفائقتني

  ري أساسه فيقول أن اخليـر ليس حالة سلبية ، وإمنااخل" ويؤكد األكويين أن العامل        
  ــــــــــــــــــــــــ  
)١(Brubacher J.S., Modern Philosophies of Education, ٥rd. Edn. McGraw-Hill Book 

Company ,Inc., New York, ١٩٩٢,pig ٦-٣٣٥                                                                      
  . ١٧٩م ، صـ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢حممود عبد الرزاق شفشق ، األصول الفلسفية للتربية ، دار البحوث العلمية ، ) ٢(
  . ١٧١م، صـ١٩٧٣هـ ـ ١٣٩٣حممود عبد الرزاق شفشق ومنري عطا اهللا سليمان ، تاريخ التربية ، دار القلم ، الكويت ) ٣(
  .٢٠٠أمحد فارق حمفوظ ، مرجع سابق ، صـ)٤(
  . ٦١-٦٠م ، صـ١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢نيللر، يف فلسفة التربية ، ترمجة حممد منري مرسي ، عامل الكتب ، القاهرة ، . جورج ف) ٥(



 ١٥٧  
  ملاذا يسمح اهللا بالشـر ؟ فإننا ال نعين حقاً  إال : فإذا ما تساءلنا . هو عمـل إجيايب    
  مل يسمح اهللا بوجود ما حنكم عليها بالشر ؟ وجواب ذلك أن اهللا يرى : هذا السؤال                    
  .، ونظره أصوب من غري ما حدود من النظر البشري                    

  احتاد(  كما أن اخلري نتيجة االحتاد) ابتعاد اإلنسان عن اهللا ( إن الشر نتيجة االبتـعاد                   
  ).اإلنسان مع اهللا                   

  وهكذا فإن الشر ال يقوم بذاته بل هو خري ناقص مل ينضج أو ظل يطمس ضوء الشمس                    
  والشر إن هو إال حتد لروح اإلنسان ، فلنتغلب على النقـص ، ونزيل العقبات اليت تلغي                   
  الظالل ، والبدن الشرير هو بدن مريـض ، وما اآلالم اليت تصدر عن املرض سوى اآلم                   
  )١. " (نفس ممزقة فإذا ما انتصرنا  على الشر ، فإننا نعود أصحاء مرة أخرى                  

 ، فقد عملت على أن تتجنب إثارة روح البحث كما أن احلركة تستند  إىل سلطة الكنيسة وتعاليمها  
  والتساؤل ، وتبتعد عن خلق جو من العداء يبعث على معارضة  أي حكم من األحكام مل يدل البحث 

   )٢( .املبدئي على أنه صحيح  

والعامل أو الطبيعة حمكومة بقوانني ربانية تسري الكون توجهه ، وما على اإلنسان إال أن حياول أن  
سة الكون وسر إبداعه وتناسقه ليصل اإلنسان يتكشف ذلك من خالل دراسته للعامل ، فمن خالل درا

  )٣( .إىل معرفة املبدع اخلالق

فالفلسفة الواقعية الدينية حتمل أفكار الفلسفة الكالسيكية إال إا تصبغها بصبغة دينية حماولة التوفيق    
  . بني العقل والدين مستخدمة الدفاع عن الدين بوجه عام 

  ـ: العلمية الفلسفة الواقعية الطبيعية أو )٣
قامت الفلسفة الواقعية الطبيعية خالل القرن اخلامس عشر والسادس عشر بعد قيام العلم الطبيعي ،    

ماثالً ذلك من تقدم يف الصناعة والتقنية، وترجع جذور هذه املدرسة إىل روجر بيكون حيث كان عصر 
  )٤(. التحول من الالهوت إىل البحث يف الظواهر الطبيعية والتجريب

، وتنفرد التجربة بأن  الطريق إىل احلقيقة مير عرب اللغات القدمية ، واألحباث التجريبية و الالهوت " إذ  
هلا قيمة بذاا ، لكن التجربة مع ذلك ال تكفي للوصول إىل اليقني فال بد من مساعدا من األشكال 

  )٥(."العليا للمعرفة الفلسفة والالهوت 
  ــــــــــــــــــــــــ 
  .١٨٣، وصـ١٨١-١٨٠حممود عبد الرزاق شفشق، األصول الفلسفية ، مرجع سابق ، صـ )٢)(١(
  .٢٠١أمحد فاروق حمفوظ ، مرجع سابق ، صـ) ٤)(٣( 
  .٧٩فيصل عباس ، مرجع سابق، صـ) ٥(
  
  



١٥٨  
  : وأشهر من نادى بالواقعية العلمية هم ما يلي 

  )١٦٢٦ـ ١٥٦١( :فرنسيس بيكون )١
يف ظل البالط االجنليزي الذي خيم على حياته بأسرها تلقى تعليمه يف كيمربدج، "كانت والدته    

ولكنه تركها دون أن حيصل على إجازة علمية ، وعاد ودرس القانون فيها ، وبعد خترجه سلك احملاماة 
    )١(. "  حصل على مقعد مبعونة عمه اللورد بريجل،وترقى يف مناصب عدة١٥٨٤، ويف عام ١٥٧٥يف 
وهو أشهر من نادى بالواقعية العلمية فكان هدفه البحث العلمي ،واالستقصاء عملياً أكثر منه    

  .ميتافيزيقياً 
فلقد زعم أن املنطق . وحاول من نواحي كثرية أن حيي فلسفة مادية قريبة من مادية دميوقريطس" 

يم بنتيجته لكنه ال يكشف عن شيء األرسطي غري مفيد بوصفه أداة للكشف فهو جيربنا على التسل
  )٢( ."جديد ، وجير التجربة وراءه كأا أسري 

، وميكن القول كذلك إن )عالقة اإلنسان بالطبيعة( فرسالة بيكون الفلسفية تدور حول موضوع هو "
وراء هذا املوضوع عند بيكون كانت عدة عوامل هامة تشكل األرضية اليت قامت عليها رسالة بيكون، 

  )٣(."  وجهت هذه الرسالة وجهتها اخلاصة واليت
لذا رأى بيكون ضرورة حترر العقل من األوهام ، فهي حترف اإلنسان عن قصده ، وجترده على    

  )٤(. طريق الضالل 
، بل أشهر أجزاء كتاباته كلها ، وهو ذلك ) األورجانون اجلديد ( كان أشهر أجزاء كتاب "ولذلك    

بيكون عن مظاهر الزلل يف ذهن اإلنسان أعين األوهام األربعة وهي أوهام اجلزء الذي يتحدث  فيه 
وينتقد بيكون ضمن هذه الفئة من ... القبيلة ، أوهام الكهف  ، وأوهام السوق ، وأوهام املسرح

  والنوع الثاين هو...األوهام ثالثة أنواع من الفالسفة الـنوع النظري أو السفسطـائي وميثله أرسطو ، 

النوع الثالث هو أصحاب اخلرافة الذين ... ، وهو يعتمد جتارب قليلة empiric العشوائي التجرييب
 )٥(."ميزجون الفلسفة بالالهوت

وهو يرفض تدريس الكالسيكيات املوروثة عن القدماء ؛ألا حتد تفكري اإلنسان ،و دعا إىل دراسة 
  ، وذلك بواسطة احلواس ، وعن طريق  الطبيعة للوصول إىل احلقائق العلمية عن طريق دراسة ظواهرها

  ــــــــــــــــــــــــ
  .  ١٤٦ـ ١٤٥فؤاد كامل ، املوسوعة الفلسفية ، مرجع سابق ، صـ) ١(
. ٨١م ، صـ٢٠٠٥هـ ـ١٤٢٥حبيب الشاروين ، فلسفة فرنسيس بيكون ، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ، بريوت ، ) ٢(
  .١٤٦، صـ١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩ة الفكر التربوي عرب التاريخ ، دار املعارف ، القاهرة ، حممود السيد سلطان ، مسري)٣(
  .١٤٧ت ، صـ. فؤاد كامل وآخرون ، املوسوعة الفلسفية املختصرة ، مراجعة زكي جنيب حممود، دار القلم ، بريوت، د) ٤(
  .٩٤- ٩٠م،صـ٢٠٠٧هـ ـ١٤٢٨سكندرية ، فؤاد زكريا ، يف آفاق الفلسفة ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، اإل) ٥(



١٥٩  
  )١(. االستقراء أي االنتقال من دراسة اجلزئيات إىل القواعد واملفاهيم العامة 

  ـ : حدد االستقصاء العلمي مبراحل ثالثة " و 
  .مجع املعلومات واحلقائق : ثانياً .                                  ـ املالحظة الدقيقة للطبيعة :أوالً  

  )٢" (.ـ الوصول إىل تعميمات بناًء على العالقات املشاهدة بني احلقائق اجلزئية : ثالثاً 
جيايب وهو املنهج السليب وهو األوهام واال: وبذلك يعرض لنا منطق بيكون اجلديد بقسميه    

  . االستقرائي 

  )م١٧٠٤ـ ١٦٣٢(: جون لوك ) ٢ 
  م أثناء حـكم ١٩٣٢ولد جـون لوك يف رينجتـون مبقاطعة سومـرست يف أغسطس سنة "            
  امللك شارل األول ،وكان والده حمامياً ،واشترك يف احلرب األهلية يف جيش كـرومل ضد امللك              
  ،وهذا كان عامالً لتفتح ذهنه على بعض األفكار السياسية السائدة اشتغل بالسياسة وأصبح يعرف                  
            ؛ لذا ويستمنستر يف لندن، وانتقل إىل أكسفـورد بفيلسوف احلـرية ، تلقى تعليمه يف مدرسة                  
  يف أوروبا ، حـصل البكالوريـوس واملاجستري من جامعة أكسفورد                   يعرف بفيلسوف احلـرية                   
  ، وعني مـدرساً للفلسفة ،ودرس الطب وحـصل على درجة علمية تؤهله ملمارسة املهنة إال أنه                                       

  )٣( ."وكان مييل ميالً كبرياً للعلوم الطبيعية  مل يعـمل يف مهنة الطب كمهنة أساسية ،                    

أحد ممثلي الرتعة التجريبية درس الطب والكيمياء ،ونظرياته يف علم النفس يقيمها على اهتمامه " وهو  
مقال يف الفهم اإلنساين : ( وأهم كتبه... بعلم األحياء ، وتدور نظرياته حول املعرفة والتربية والسياسة 

"٤) . ("١٦٩٠(  
طيلة حياته نصرياً للتسامح الديين واحلرية الفكرية ، فهو ينكر سلطة الكنيسة واآلباء ، " وكان لوك   

وللوك عدد كبري من ...ويدعو إىل تفسري الكتاب املقدس يف ضوء العقل مما آثار حقد بعض الناس عليه 
، التحررية يف السياسة، بعض آراء يف التربية ، روح التسامح ، التحررية يف الدين :( املؤلفات وهي

   )٥( )."العقالنية يف املسيحية  
  :لذا يتميز جون لوك بأنه مييز بني أسلوبني لوجود أي شيء 

  .كونه مادة للفكر: ثانياً .                                             كونه مادة للطبيعة :أوالً   
  ــــــــــــــــــــــــ  
  .١٤٧، املوسوعة الفلسفية املختصرة ، مرجع سابق ، صـ فؤاد كامل وآخرون) ١(
  .٢٠٢أمحد فارق حمفوظ ، مرجع سابق ، صـ) ٢(
  ١٤٠نعيم حبيب جغيين ، مرجع سابق ، صـ) ٣(
  .٣٩فيصل عباس ، مرجع سابق ، صـ) ٤(
  .   ١٥٩،صـ ٢م ، ط٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١كرمي مىت ، الفلسفة احلديثة ، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت ، ) ٥(

                     



١٦٠  
وعلى هذا له وجود مبدئي يف العامل اخلارجي ، وله وجود أيضاًَ كمادة للفكر يف عقول هؤالء الذين     

  )٤( .يدركونه 
  ة العلمية تم بالدرجة األوىل مبوضوعات ، ومواد العامل اخلارجيفاألنشط"                
  أو بعمليات العقل ، فأما معرفة العـقل ملواد العامل اخلارجي ، فهي تتم عن                  
  طريق احلواس ، وأما إدراك العقل لعملياته اخلاصة الداخلية كاإلدراك والتفكري                 

  و مصدر إدراك األشياء " فاإلحساس " والشك ، فتتم عن طـريق االستبطان                  
  هو مصدر معرفة العقل لعملياته ، واالنعكاس يعين " االنعكـاس "اخلارجية و                 
  االستبطان عند لوك وهو عملية استدارة العـقل إىل الداخل، ومعاودته النظر                  
  )٥. "(والتأمل داخلياً يف آرائه وأفعاله                 

وقد ميز لوك بني األفكار البسيطة واعتربها أفكار كاملة متثل مناذجها اليت افترض العقل أنه كون    
  )  . ناقصة (فكرته  وأفكار غري كاملة 

ألفكار املركبة ، فهي تلك فاألفكار البسيطة ـ تتكون يف العقل بواسطة اإلحساس أو التفكري، أما ا   
األفكار اليت يقوم العقل بتركيبها أو تأليفها من جمموعة من األفكار البسيطة املوجودة يف العقل أو 

  .جمموعة من األفكار املركبة اليت نتجت عن أفكار أخرى بسيطة 
   -: ويقسم األفكار البسيطة إىل أربعة أنواع"                  
  أفكار تصل إىل العقل بواسطة حاسة واحـد ، وهي اليت تتكون يف العقل -١                 
  نتيجة لالنطباعات احلسية اليت تـصل إىل الذهن بـواسطة إحدى احلواس مثل                
  وهكذا ... أفكارنا عن الضوء واأللوان كـذلك مجيع األصـوات والنغمات                
  . قية احلواس باإلضافة إىل  فكرتنا عن الصالبة والربودة بالنسبة لب               

  أفكارنا عن املكان _ أفكار تصل إىل العـقل بواسطة أكثر من حاسة مثل _٢                
  واالمتداد والشكل واحلركة والسكون، فهذه مجيعا تكونت نتيجة لالنطباعات                
  .إىل الذهن عن طريق حاستني مها البصر واللمس احلسية اليت وصلت                 
  مثل أفكارنا عن اإلرادة _ أفكار تتكون يف العـقل بواسطة التأمل الذايت _٣               
  .واإلدراك               
  مثل_ أفكار تتكون يف العقل بواسطة اإلحساس مضافا إليه التأمل الذايت _٤               
  )١."(كارنا عن القوة والوجود واللذة واألملأف               

  ــــــــــــــــــــــــ
 )٤     (Boultwood M.F.A. , A short History of Education Ideas , London, Curtis. S.J. and   

  University Tutorial Press, Uthed., ١٩٦٩.pig ٢٣٠-٢٢٩.                                                       
  . ٢٤٤على أمحد مدكور ، مرجع سابق ، صـ)٥(
  .٧٢ت ، صـ.عزمي إسالم ، جون لوك ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، د) ١(
  



١٦١  
  :وأما األفكار املركبة قد قسمها لوك إىل ثالثة أقسام رئيسية

  : أفكار مركبة عن األعراض وهي قد تكون_ ١"             
  أي أفكار مركبة نتجت عن قيام العقل Simple modesأعراض بسيطة                 

  .بتكرار أو إضافة فكرة بسيطة واحدة أكثر من مرة                 
  أي أفكار  مركبة نتجت عن  Compound modesأو أعراضا مركبة                 
  .طة خمتلفة األنواع بعضها عن بعضجتميع أو ربط بعض األفكار البسي                
  :أفكار مركبة عن اجلوهر  وهي قد تكون _ ٢               
  .مثل فكرتنا عن إنسان ما   Simple  Substancesجواهر مفردة                
  مثل فكرتنا عن اجليش  Collective Substancesأو جواهر مجعية                
  .ن بصفة عامة أو اإلنسا               
  مثل أفكارنا عن العلية والعالقات الزمانية : أفكار مركبة عن العالقات _ ٣              

  )١."(واملكانية وعالقات الذاتية والتباين               
وينكر لوك وجود األفكار الفطرية يف العقل على أي حنو كان ، مبا يف ذلك وجودها بالفعل ووجودها 

  ـ :د على أصحاب املذهب الفطري يف املعرفة على النحو التايلبالقوة وقد ر
  )تأملية ( نظرية: يقسم لوك ما يدعي باملبادئ الفطرية املوجودة يف العقل إىل نوعني " 

Speculative عـملية ( و(Practical  . فأما النظرية تشمل القضايا املنطقية  
  من احملال أن " وقانون التـناقض " . كل ما هو هو " البينة بذاا مثل قانون الذاتية 

  اليت يعتقد الفالسفة العقليون بأا فطرية حبجة أا" يكون الشيء ذاته وأن ال يكون 
  ورد لوك  على هذه احلجة يقوم إمجاع الناس على صدق .موضع إمجاع الناس كلهم   

  احملال أن حيصل  هذه املبادئ ال يشكل دليالً على كـوا فطرية إال إذا تبني أنه من  
  عليها اإلنسان بطريق آخر ، ومن ناحية أخـرى مل حتظ هذه املبادئ ـ فيما أشار 

  لـوك ـ بإمجاع الناس ألن األطفال والبلهاء ال يفقهوا مطلقاً وهذا دليل على أا                    
  )٢." (بدون استثناء ليست فطرية ، ولو كانت فطرية ألدركها الناس  كلهم                   

لذا جعل املبادئ العملية هي اليت تشمل القواعد األخالقية واملعتقدات الدينية وهي ليست موضع        
  . إمجاع الناس كلهم  

  فال توجد مبادئ أخالقية عامة كلية بّينة بذاا، ألن املقاييس األخالقية ومفاهيم "                   
  احلق والباطل أمـور نسبية ،وختـتلف باخـتالف املكان والزمان وبتباين الظروف                    
   االجتماعية ، وينبغي أن يكون هناك ما يربرها ، فنسأل دائماً ملاذا يعد الفعل ـ أي                  

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٧٣املرجع السابق صـ)  ١(
  .١٥١مرجع سابق، صـكرمي مىت، )٢(



١٦٢  
  . فعل ـ خطأ ؟ أو ملاذا يعد باطالً ؟                    
  كما وأن الضمري الذي يعترب خري ما يهدي اإلنسان إىل السلوك الصحيح قلّب حّول                   
   خمتلفة يفوميلي على األشخاص املختلفني أفعاالً خمتلفة وعلى الشخص الواحد أفعاالً                   
  أوقات خمتلفة ، وكذلك احلال مع املعتقدات الدينية ، فإن فكرة اهللا ـ وهي الفكرة                    
  الرئيسة يف كل األديان ـ ليست فطرية؛ ألا من ناحية ليست عامة ، إذ أن بعض                    
  عنك امللحدين الذين ينكرون وجوده ، وألا األقوام ال ميلكون فكرة عن اهللا دع                    
  ) ١. (من ناحية أخرى ختتلف باختالف الشعوب                    

ويرد على الفالسفة الذين يعتقدون أن املبادئ الفطرية موجودة يف العقل منذ أول نشأته، ولكن العقل ال 
  . يستطيع أن يدركها إال حني يصل إىل مرحلة معينة من النضج

إن ذلك يعين أحد أمرين  أما أن العقل ميتلك قوى فطرية إلدراك هذه املبادئ وهذا صحيح ، وإما "     
أن هذه املبادئ موجودة يف العقل،ولكن العقل ال يدركها وهذا غري صحيح ، ألن الدليل الوحيد على 

ئق مطبوعة يف العقل من ناحية أخرى إذا كانت بعض احلقا وألنه.وجود فكرة أو مبدأ يف العقل يدركها 
 )٢."( ال يبقى أي اختالف بني احلقائق اليت  يستطيع العقل إدراكها دون أن يدرك فذلك يعين أنه

وتؤكد الواقعية الطبيعية وهي املتسمة بالشك و التجريب يف مزاجها أن الفلسفة ينبغي أن تنشد تقليد "
  )٣(."عي  الدقة البالغة  واملوضوعية التني يتسم ما العلم الطبي

دوراً للعلم أكثر من  الفلسفة يف استقصاء خصائص العامل ، وتؤمن بالتغيري املستمر الذي "لذا تعطي   
  )٤( ."حيدث وفقاً لقوانني الطبيعة الدائمة اليت متنح الكون بنية متصلة 

حىت  )٥( .فة وأما وظيفة الفلسفة هي أن تقوم بالتنسيق بني املفاهيم ، وبني مكتشفات العلوم املختل  
  . يتم الوصول إىل الدقة املوضوعية اليت يتصف ا العلم الطبيعي

أما اإلنسان حسب الواقعية الطبيعية كائن بيولوجي له جهاز عصيب متطور جداً ،واستعداد اجتماعي   
فمناشطه العقلية أو الروحية مها يف الواقع عمليات جسمية معقدة إىل حد بعيد ، ومل يستطع العلم 

  )٦(. لطبيعي حىت اآلن شرحها بدرجة مرضية ا
  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٢كرمي مىت، مرجع سابق، صـ) ١(
)٢ (John Locke , Essay concerning Human Understanding ,ed. S.P. Lamprecht, 

Scribner's, New York,٢٠٠٤. Pig ٩٦.                                                                                      
  .٦٢نيللر ، مرجع سابق ، صـ. جورج ف ) ٣(
  . ١٤٥نعيم حبيب جغيين، مرجع سابق، صـ)  ٤(
  .٦٣نيللر ، مرجع سابق ، صـ. جورج ف )٥(
  .٢٠٣أمحد فاروق حمفوظ، مرجع سابق ، صـ)٦(
  



١٦٣  
وينكر معظم الواقعني الطبيعيني وجود حرية اإلرادة ، وهم يربهنون أن الفرد حمكوم بتأثري البيئة " 

الطبيعية  واالجتماعية على األصل املوروث ، وما نسميه حبرية االختيار ، وهي حرية ظاهرية فحسب ، 
  )١(. " فنحن نظن أننا خنتار ، ولكننا يف الواقع ال نفعل ذلك

اقعية العلمية الطبيعية تنادي بأن الصواب واخلطأ مصدرمها فهمنا الطبيعة  ، ال من املبادئ كما أن الو   
  )٢(. الدينية ، فيجب تأسيس األخالق على ما تبني من االستقصاء أنه نافع لإلنسان

  : الواقعية النقدية ) ٤
فحصها يف ضوء قوانني وتري الواقعية النقدية أن احلس يدرك حقائق األشياء ، وهذه احلقائق يتم    

العلوم الطبيعية ، فاملادة يف نظر هذه العلوم شيء حقيقي له وجود عيين خارجي ، إال أن الصور اليت 
  .تدركها احلواس ليست إال من عمل الذهن  

إن الواقعية النقدية ترفض التسليم بالوجود احلقيقي لعامل املدركات احلسية بغري فحص واختبار نقدي " 
اول أن تثبت احلقيقة مبناقشة احلجج املضادة وإبطاهلا حىت يتسق منطق الواقعية من النتائج اليت ، إا حت

ولقد أضافت الواقعية  ... ينتهي إليها نقد املعرفة ، وتنتهي من مناقشتـها إىل إقرار املعرفة إقراراً قاطعاً 
  )٣(." النقدية إىل العقل فاعلية خاصة 

  املعـرفية معقدة هلا ثالث حلقات متوسطة تتألف من عناصر ثالثة الذات والواقعية تـرى العملية " 
  ) .املاهيات( واملوضوع ، واملعطيات 

ومل تكّون الواقعية النقدية اجتاهاً  متجانساً فقد كانت تياراً مثالياً ذاتياً  ينطوي على عناصر مادية  ،     
  )٤(. " وأيضاً على عناصر مثالية موضوعية

ن  الواقعية النقدية أا حتمل أفكاراً مثالية ، ومل تكّون وحدة يف الفكر بل هي تأخذ من وبذلك تكو 
  . الفكر املادي واملوضوعي 

  .وميثل الواقعية النقدية ثالثة تيارات هي الواقعية النقدية التقليدية ،والواقعية اجلديدة ،والواقعية املعاصر   
  :ة التقليدية الواقعية النقدي)أ"                   

  اعتمدت على العلوم الطبيعة بعد إخضاعها للنقد العلمي ، وتعتقد أن احلواس تدرك               
  حقائق األشياء ، ولكنها متحص يف ضوء قوانني الطبيعة، فاملادة هلا وجود عيين حقيقي              
  ها احلواس هي من عمل الذهن ، خارج حواس اإلنسان ، ولكـن الكيفيات اليت تدرك               

  ــــــــــــــــــــــــ
  . ٦٣نيللر ، مرجع سابق ، صـ. جورج ف ) ١(
  .٦٨- ٦٧املرجع السابق، صـ) ٢(
  . ٢٥٥إبراهيم ناصر ، مرجع سابق ، صـ) ٣(
  .٥٢٩ـ ٥٢٨م،صـ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦جمموعة من األساتذة ، املعجم الفلسفي املختصر،ترمجة توفيق سلوم،دار التقدم موسكو ،) ١(
  



١٦٤  
  .وتعتمد على النقد حماولة إثبات احلقيقة من خالل مناقشة احلجج ، ودحضها            
  إا تعترب صورة عن الواقع بواسطـة العقل الذي يتجاوز اجلزئيات، واحملسوسات إىل                 
  الكليات ، فالصورة املعدلة هي من احلقائق املسلم ا إىل فطرة العقل كما هو احلال عند                 
  جون لوك الذي رفـض إرجاع احلقـائق املسلم ا إىل فطرة العقل؛بل جعل له وظيفة                
  )١." (جديدة إجيابية حبيث يؤلف من الصورة احلسية معاين                         

فاالعتماد يف هذه الفلسفة على  العقل يف حتقيق النقد العلمي ملعرفة حقائق األشياء ، مع متحيصها يف    
  . ضوء قوانني العلوم الطبيعية 

  -:الواقعية النقدية اجلديدة ) ب         
لذات العارفة، رفضت التسليم مبنطلقات الواقعية النقدية بوجود وسط بني الشيء املدرك ، وا     

فركزت وصف الظواهر والوقائع وحتليلها ، أما فاعلية الذهن فتتمثل يف االهتداء والكشف من خالل 
  . التمييز واملقارنة 

وجود املدرِك والشيء ( لقد رفضت دمج العارف واملعروف يف نسق واحد ، وأيدت الثنائية    
  )  ٢( ).املدرك

الذاتية ، وال يقدم  تفسريات مقنعة بني املعرفة احلقة ، والباطلة لذلك وهذا االجتاه قريباً من املثالية "
  )٣(. "حلت حمله الواقعية النقدية

فهذا النوع من الفلسفة كما وضح من الفكر الذي قدمته، فيه من املثالية الذاتية ، ولذا مل تقنع كل   
  .  من اعتنق فكرها 

  -: الواقعية النقدية املعاصرة)جـ              
  جاءت كتعبري عن نظرية املعرفة اجلديدة اليت تعترب أن احلركة هي قوا الدافعة لذلك "                  
  يقف هذا  االجتاه عند وضع معني ، فهـو ينمو من خـالل تطور الفكر وتقدمه ؛ألنه                 
  ادت مـن علوم الرياضيات والفيزياء يهتم بالعلم ،ومنهجها مشترك مع العلوم ، فاستف                
  وعـلم النفس ، وتركز على معرفـة األجـزاء أكثر من الكـل  احلديثة ، وعلم احلياة                
  . مع احلرص على القيام بأعمال تفصيلية دقيقة أكثر من األداء الشامل                  

  تأملية تلتزم بالوقـائع بوضوح ونزاهـة ، وتعـادي  إن هذه الواقـعية  نقـدية ال                   
  أحياناً، وال تم بأي شيء يتجاوز التجربة ، ويصعب فهمه ) ما وراء الطبيعة(امليتافيزيقيا                 
  )  ٤." (بالبحث العلمي                

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٧٢- ٧١م ، صـ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣ربية ، دار الشروق ، عمان ، سعيد التل وآخرون ، املرجع يف مبادئ الت)١(
  .١٤٨، وصـ١٤٦نعيم حبيب جغيين ، مرجع سابق ، صـ)٣)(٢(
  .٧٥- ٧٤سعيد التل وآخرون، مرجع سابق ،صـ)٤(
  



١٦٥    

  ـ: الفلسفة الواقعية التحليلية )٥
الفلسفة التحليلية اهتمت بتحليل العالقة اليت تربط بيت الذات العارفة ، وموضوعها والذهين منها يف 

  . عملية املعرفة بغري وسيط ، مما جيعل معرفتنا للشيء اخلارجي صورة مطابقة حلقيقته يف اخلارج 
جاءت يف وقت للعلوم والتقنية أثر عميق على خمتلف التيارات الفكرية ، والفلسفية املعاصرة "كما أا   

يف جمال املعرفة ، والكشوفات وخاصة يف جمال الذرة ، ورد كل شيء مادي إىل جزئيات صغرية مما 
   )١( ."العصر  جعل الطابع العام للفكر والعلم هو الطابع التحليلي الواقعي انسجاماً مع روح

العلوم الرياضية حيث تضافرت كل منهما  ، وقدما لإلنسانية " كما أن التقدم العلمي الذي أحرزته   
  )٢(." آفاقاً جديدة من املعرفة والكشوفات أدى إىل ذلك 

وبذلك أصبح كل هذا مبا أحرزه العلم مبنهجه التجرييب يف ارتباطه بالرياضة مبنهجها التحليلي؛ لذا   
مساء أكان حتليالً جتريبياً مادياً أو " عصر التحليل" نت هذه السمة مسة القرن العشرين ،وهي أنه  كا

  .رياضياً جمرداً ، كما أدى إىل حتول املفكرين والفالسفة املعاصرين من االجتاه املثايل إىل االجتاه الواقعي 
ليل اللغة والكالم ، وربط التحليل مع والفلسفة الواقعية التحليلية تؤمن بتحليل الفكر واملادة ، وحت

  .املنطق
  :وبذلك نتبني ثالثة اجتاهات أساسية ملعىن التحليل 

  حتليل املفهوم أو الفكرة عن طريق تطبيقاا اجلزئية ملعرفة املبدأ الكامن وراءها - ١"
  ".أرسطو"وأخالق " أفالطون"كما هو واضح يف منهج احلـوار ، ويف حمـاورات 

  عرفة اإلنسانية وردهـا إىل جمموعة من البسائط ، والعناصر األولية ، حتليل امل -٢
  ديفيد "و" رينيه ديكارت " وكذلك حتليل الوجود كما هـو احلـال عند كل من 

  " .ال يبتز "و" هيوم                     
  ـ كما هو حال حتليل اإلطارات اليت تصب فيها املعرفة اإلنسانية ـ أي اللغة- ٣                    
  ،ومجـاعة فينا ، فضالً  عن "كارناب "و" فتنخشتاين " مؤسسي الفلسفة التحليلية                    
  )٣" .(برتراندرسل" و " جورج مور"فالسفة كمربدج مثل                    

  : كالتايل فمن أبرز ممثلي هذه الفلسفة الواقعية التحليلية ، والذين أسسوا هذه الفلسفة وهم   

  ) م١٩٥٨ـ ١٨٣٢(  :جورج مور )أ
  كان مور ـ وهـو اجنليزي ـ زميالً بكلية تربنيت ، وحمـاضراً مث أستاذاً جبـامعة"                 

  ــــــــــــــــــــــــ 
  .١٤٧،مرجع سابق، صـ نعيم حبيب جغيين) ١(
  .٧٧م ، صـ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥بويل ، القاهرة ، مساح رافع حممد ، املذاهب الفلسفية املعاصرة ، مكتبة مد) ٢(
  . ٣٠٤م ،صـ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢سعيد إمساعيل علي، فقه التربية مدخل إىل العلوم التربوية، دار الفكر العريب ، القاهرة ، ) ٣(
  



١٦٦  
  م على التوايل، وقـد نال وسام١٩٣٣ـ ١٩١١م ، ومن ١٩٠٤ـ ١٨٩٨كمربدج                 
  االستحقاق ، وكان زميالً باألكادميية الربيطانية ؛تأثريه الشخصي املباشر على الفالسفة                
  .الربيطانيني  يف عصره عظيماً                 

  املنهج الفلسفي ، : واملـوضوعات الرئيسية الثالثة اليت عاجلها مور يف كتاباته هي                    
  ولقد كتب قليالً عن منهجـه ألنه وجه طاقاته إىل . واألخـالق ، واإلدراك احلسي                 

  )١. "(ممارسة هذا املنهج                 

ذه احلركة حىت يدحض املثالية ، حيث حاول أن يربهن على مدى بطالن " جورج مور " قام   
الوعي الذي يوجد : ـ  أوالً:بني عنصرين مهاوحمور دراسته اإلدراك احلسي والتميز "،  املذهب املثايل

  .كل اإلحساسات بالنسبة إليه 
   )٢(." موضوع الوعي الذي خيتلف بالنسبة إليه كل إحساس عن كل إحساس آخر : ثانياً 

  لديه ثالثة أراء آراء منفصلة كثرياً ما يعتنقها كلها دفعة واحدة  فينبغي" ومور 
  حص القصور ،وحياول وصفه مث عليه خاصة على الفيلسوف التحليلي عامة أن يف

  إما أن يقول كيف ميكن أن يقسم إىل جممـوعة من املدركات العقلية املكونة له؟
  ذلك التصور العقلي عن طريق التشابه واالختالف من" منيز "وإما أن يقول كيف 

  عبارة بعينها أو عبارة غريه من التصورات العقلية اليت تستحضر أمام العقل بوساطة                    
  )٣." (أخرى مرتبطة ، ولطريقة التقسيم باعتمـادها فيما خيتص باملعىن مع نظرية املدرك العقلي                

  . فآراؤه اليت يدعو إليها هي معرفة املدرك بالعقل الذي حياول متييز التصورات العقلية             
فهم التجربة وعناصرها ، وامتدت هذه الفلسفة  تقرر بعض املبادئ أما معىن الوحدة فيتحدد بكيفية "   

  العامة يف املعرفة ، والقيمة ، وامليتـافيزيقا وهي املبادئ اليت ال سبيل إىل إثبات صحتها عن طريق املنطق
  )٤(. " البحت  أو عن طريق العلم الطبيعي أو التجرييب وحده

ريف اخلري موضوعه األساسي هو التنقيب عن األسباب تع" ومشكلة مور يف علم األخالق أن       
   )٥(."الصحيحة اليت جتعلنا نعد هذا  الشيء أو ذاك خرياً 

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٤٥٨فؤاد كامل ، املوسوعة الفلسفية املختصرة ، مرجع سابق ، صـ)١(
  .٤٣م ، صـ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣فؤاد كامل ، أعالم الفكر الفلسفي املعاصر ، دار اجليل ، بريوت ، ) ٢(
  .٤٦١فؤاد كامل ، املوسوعة الفلسفية املختصرة ، مرجع سابق ، صـ)٣(
  .٢٠٤، صـ١م ،جـ١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨زكريا إبراهيم ، دراسات يف الفلسفة املعاصرة ، مكتبة مصر ، القاهرة ، ) ٤(
  .٤٥،أعالم الفكر الفلسفي،مرجع سابق، صـ فؤاد كامل) ٥(
  

    
  
  



١٦٧  

  )م ١٩٧٠ـ ١٨٧٢(: برتراندرسل ) ب
م لعائلة إجنليزية ، وهو ابن الفيكونت امربيل الذي كان االبن ١٨٧٢ولد برتراند راسل يف عام "  

األكرب للسياسي الليربايل لورد جون رسل الذي أصبح فيما بعد ايريل رسل األول ، وأمه ابنة لورد 
يوارت مل ، ومات وكان أبوه العماد جون ست" )١(." ستانلي كان راسل ابنهما الثاين وطفلهما الثالث 

أبواه كالمها ، وملا يبلغ الرابعة من عمره تولت جدنه ألمه وهي ليدي رسل ، و حصل بعد تلقى تعليماً 
م ١٨٩٣م ، ويف عام ١٨٩٠خاصاً على منحة لدراسة  الرياضيات يف كلية ترينيت جبامعة كمربدج عام 

يات إىل الفلسفة حاصالً على مرتبة كان السابع من طالب االمتياز يف الرياضة ، مث حتول عن الرياض
فما أن بلغ من "  )٢( ."م ١٨٩٤الشرف يف اجلزء الثاين من العلوم األخالقية يف إجازة الترايبوس يف عام 

عمره احلادية بعد العشرين حىت أحس يف نفسه كفراً باملسيحية ، وأىب أن يذهب إىل الكنيسة يوم عيد 
  )٣(. "امليالد 

فكانت أول كتبه الكثرية ، كان " الدميقراطية االجتماعية األملانية " شر حبثاً يف وبعد ذلك بسنتني ن  
، وحماضراً للفلسفة من عام  ١٩٠١م إىل ١٨٥٩راسل زميل بكلية ترينيت جبامعة كيمربدج من عام 

م ، ويف أثناء هذه الفترة كان منشغالً قبل كل شيء مبؤلفه املنطق الرياضي ، ١٩١٦م إىل عام  ١٩٠١
، " بيكن هل "م أسس مدرسة تقدمية يف ١٩٢٧ظل بعد ذلك عدة أعوام منشغالً بالسياسة ، ويف عام و

  )٤(. وهناك وضع نظرياته يف التربية موضع التنفيذ
  وقد أظهر نشاطاً تأليفياً ال يكاد يكون له مثيل يف خصوبته فمنذ أول كتبه "     

  كتاباً كل عام على التقريب ، وذلك حىت عام م أخرج١٨٦٩الذي ظهر عام                       
  م ، وكثرياً ما أخرج كتابني يف العام ، هذا   إىل جـانب عشرات من ١٩٥٠                     

  املقاالت ظهرت يف جمالت أكـثر ما تكون تنوعاً وهذا امـوع اهلائل من                       
  ظر التنوع الكبري للمشكالت اليت اهتم ا رسل فليس هناك ميدانالكتابات ينا                      
   ،من ميادين الفلسفة مل يبحث فيه ، كما أنه أهتم فوق هذا مبشكالت أخرى                       

  منها مشكلة رفض احلرب ، وهو ما أدى إىل أن حيكم عليه بالسجن يف بلده                        
  ) ٥." (خالل احلرب العاملية األوىل                      

  لذا تقوم فلسفة برتراندرسل على رفض إقامة املعتقدات الفلسفية عموماً ،وامليتافيزيقية خصوصاً على
  ــــــــــــــــــــــــ 
  .١٠٤إمساعيل الشرفا، مرجع سابق ، صـ) ١(
  .٢١٠ـفؤاد كامل ، املوسوعة الفلسفية املختصرة ، مرجع سابق ، ص)٢(
  .١٢م ، صـ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣مصطفى غالب ، يف سبيل موسوعة فلسفية ،برتراند راسل ، دار ومكتبة اهلالل ، بريوت ، ) ٣(
  .٢١٠فؤاد كامل، املوسوعة الفلسفية املختصرة، مرجع سابق، صـ)٤(
  .                                   ٢٣٨فيصل عباس ، موسوعة الفالسفة ، مرجع سابق ، صـ) ٥(



١٦٨  
جتاوز مرحلة التصورات امليتافيزيقية العاطفية اليت يقتصر فيها "أسس وجدانية ، لذا يدعو إىل    

" احلياد اخللقي "  الفيلسوف على تصور الكون كما حيلو له ، لكي نصل إىل فلسفة علمية يكون قوامها
    )١(."، ورائدها النظر إىل الظواهر دون تأثر  مبعتقداتنا البشرية ورغباتنا الوجدانية ومطالبنا العاطفية 

  )٢( ."تستخرج أحكام الفلسفة من علوم الطبيعة، وليس من الدين أو من األخالق" لذا ينبغي أن    
أريد للفلسفة أن حتقق بالفعل أي تقدم ملموس فالبد أن  أنه إذا" ومن آرائه لتقريب الفلسفة من العلم   

تتخلى عن اآلمال العريضة يف بناء نسق ميتافيزيقي متكامل لكي تنصرف إىل دراسة بعض املسائل 
   )٣(. "وفقاً ملنهج علمي صارم ) منطقية كانت أم طبيعية (اجلزئية 

ص من الفرض القائل بأن العامل هو من كما أعلن صراحة أنه ليس مثة راحة  نفسية ميكن أن تستخل   
صنع خالق ، وباملثل لست أرى من ضرب االرتياح أو العزاء يف االفتراض القائل بأن هذا الكون املزعج 

  )٤(. قد صنع خلطة مرسومة أو تدبري سابق
ؤمن واحترمه  للعلم ، ي،ويؤكد على إميان اإلنسان "ويرفض راسل كافة العقائد الدينية املسيحية ،    

إمياناً عميقاً بالعقل ، واملنطق ، والواقعة مع ثقة قدرة اإلنسان على السري يف سبيل املعرفة واحملبة ، 
  )٥(. " والتحسن األخالقي عن طريق اجلمع بني سالحني رئيسني آال ومها العقل واآللة 

ياران ، إما أن أنه مل يكن أمامه إال خ" ويتضح للباحث من خالل  الدراسة  ألفكار برتراندرسل  
حيتمي مبذهب التشكيك الكلي ، و يعترف حبقية الدين فحيث مل يستطع الوقوف على اهليكل اخلارجي 

إما أن يصر على أنه لن يؤمن حبقية : لألشياء ، واستحال عليه معرفة بواطنها ، فلم يبق لديه إال طريقان 
٦(." ائياًشيء ما ، إال إذا متكن من الوصول إىل احلقيقة مباشرة  و(  

ولكن من العجيب أن رسل  ينكر التشكيك الكلي ، ويرفض يف الوقت نفسه أيضاً ، وينسى أن وقع " 
  .يف تناقض شديد عـلى ضوء مسلماته نفسها
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٤، صـ١زكريا إبراهيم ، مرجع سابق ، جـ) ٢(
  .                ٢٤٠فيصل عباس ، موسوعة الفالسفة ، مرجع سابق ، صـ) ٣(
  .٢٣٤، صـ١زكريا إبراهيم ، مرجع سابق ، جـ) ٤(
)٥(Bertrand Russell, The Scientific Outlook Routledge New York, NY, U.S.A. 

Routledge, ٢٠٠١, pig١٣٢.                                                                                                  
  .٢٥٠، صـ١زكريا إبراهيم ، مرجع سابق ، جـ) ٦(
  .٣٤م ، صـ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧وحيد الدين خان ، الدين يف مواجهة العلم، ترمجة ظفر اإلسالم ،دار النفائس ، بريوت ، ) ٧(
  
  

    
  



١٦٩  
اليت مل ختضع للتجربة، وهو يعترف بأنه مؤمن ببعض " العقائد "إن رسل يسلم بوضوح، بصحة   
، واليت منها على سبيل املثال قبوله عن املاضي السحيق لألرض، وعن النجوم البعيدة اليت يف "العقائد"

  )١(. " علم الفلك و غريه
ل األديان العـاملية الكربى كالبـوذية وإنين اعتقد أن ك" "ملاذا لست مسيحياً"ويقول يف كتاب   

    )٢(." واهلندوسية واملسيحية واإلسالم والشيوعية باطلة وضارة 

  ـ: الفلسفة الواقعية الوجدانية  )٦
يعترب هذا االجتاه إن املعرفة الفلسفية متنح موضوعات اإلدراك قيمة إنسانية نابعة من الوجدان اإلنساين    

ة املنطقية من وضعها املطلق إىل وضعها اإلنساين تدرجيياً، فالوجدان هو الذي حيول التجارب العلمي
الذي يسبغ عليها بعداً اجتماعياً ، ويتجه اإلنسان من التأثري تدرجيياً يف واقعـه الذي يكشف عنه العلم 

ه قيمة من خالل إدراجه يف جمال االستعمال احليايت لسد إشباع احلاجات اإلنسانية مما جيعل هذا الواقع ل
 )٣( .إنسانية

  . أي أن سلوك اإلنسان له دور يف هذه الفلسفة اليت تعتمد ، وحتلل سلوكه  عن طريق التجريب  
إذ ميكن إرجاعها للفلسفة الكالسيكية أيضاً "وتعد املدرسة السلوكية من الفلسفة الواقعية الوجدانية؛   

الل دراسة أنواع معينة من السلوك، وأن ألن السلوكيني يرون أنه ميكن فهم السلوك اإلنساين من خ
  .الطبيعة اإلنسانية ميكن فهمها على أا وجهة من أوجه سلوك اإلنسان احلقيقي

وذلك ... كما تنسب املدرسة السلوكية إىل الفلسفة العلمية لتأكيدها على أمهية الدراسة العلمية  
   )٤(."  بسبب التأكيد على أمهية التحليل التجرييب

  ـ: سفة الواقعية احملدثة الفل)٧ 
تعترب الفلسفة الواقعية احملدثة واليت ظهرت يف اجنلترا وأمريكا ، وهي تعتمد على الدراسة التجريبية     

  .للعناصر األولية أو غري جتريبية  من روادها هو
  )م١٩٣٨ـ١٨٥٩:( صموئيل ألكسندر ) ١

  يف مدينة سدين مبقاطعة م يف السادس من يناير ١٨٥٩ولد صموئيل الكسندر عام      
  جنوب ويلز باستراليا ، وتلـقى دراسته االبتدائية والثانوية يف مـلبورن باستراليا ،                    
  يف أكسفورد ، ومنها حصل " باليول " وأمضى عامني يف جامعتها مث انتقل إىل كلية  
  على الليسانس ، وكانت قـراءته بعد ذلك مـوزعة بيت اللغات القدمية وآداا من                   

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٣٦، و صـ٣٥املرجع السابق، صـ) ٢) (١(
  .١٤٧نعيم حبيب جغيين ، مرجع سابق ، صـ)٣(
  .٢٠٨أمحد فاروق حمفوظ، مرجع سابق، صـ) ٤(



١٧٠  
  م على جائزة جرين يف١٨٨٨والفلسفة والرياضيات  وحصل عام التينية ويونانية 

  عني أستاذاً لكرسي الفلسفة يف كلية أويرت جبامعة مانشستري ... الفلسفة اخللقية                     
  )١. " (م ١٩٣٨وتويف عام                    

  ـ :مصادر فلسفته 
تأثر الكسندر بنظرية التطور  ، وحركة الواقعية اجلديدة اليت ظهرت يف إجنلترا أمريكا ، و باسبنوزا "    

الذي يشري إىل نظرته إىل العقل ، ووضعه له إىل جانب األشياء يف الطبيعة وتأويله له ، ونظرية النسبية 
ن بل املكان الزماين ، وتقوم على اليت تقوم يف جوهرها على أن مادة الكون أو العامل ليس هو املكا

إدخال الزمان يف جوهر العامل ، إال أنه يعلن أن اجلانب الفيزيائي ـ الرياضي منها ال يعنيه ، وأن الذي 
  )٢(." يعنيه منها هو نتائجها الفلسفية فقط 

  ـ:تعريف الفلسفة
، فإذا كان موضوع " الواقع الدراسة التجريبية للعناصر األولية أو غري التجريبية اليت توجد يف"هي   

دراسة العلم هو املادة، فتقوم فلسفته على دراسة الروابط أو العالقات،أو املقوالت اليت تصل بني األشياء 
املادية بروابط ، وعالقات عقلية ، توصف على أساسها هذه األشياء بأا جواهر، أو بأا علل 

ا كليات وجزئيات ، أو بأا واحدة أو ومعلوالت ، أو بأا ذات كم معني ، أو كيف معني ، أو بأ
  )٣(. متكثرة 

وبذلك تنتهج الفلسفة عند الكسندر منهجاً جتريبياً أي أا تعاجل العالقات واملقوالت ال على أا تنبع 
  من العقل ، بل على أا روابط جتريبية حمضة تنتظم األشياء حبـسبها يف جمموعات ، وتشكيالت تنشأ ،

  .  و ، وتتم على أرض الواقع وتنم

  :  أما القيم عند الكسندر
  فهو يرى أن اختالط الذات باملوضوع هو الذي نستطيع أن نصفه احلق أو اخلري "  

  أو اجلمال ومعىن هذا  أن الكيفيات الثالثة كيفيات ذاتية وموضوعية معاً ، واإلنسان  
  ن خلقه وإبداعه ، وذلك ألن عنصر ضروري لوجود القيم ، لكن ال يعين هذا أا م 
  الفهم احلقيقي لفكرة العالقة ، كما أنه مينعنا من أن نضع القيم يف األشياء ، مستقلة                    
  استـقـالالً تاماً عـن اإلنسان ، كذلك فإنه قد مينعنا أيضاً من أن جتعلها تابعة يف                    
  نسان ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخـرى فإن القيم ال ميكن أن تكون وجودها لإل                   
  خاضعة لإلنسان أو فـرد معني ألن وضعـها الصحيح هـو قيامها بني الناس أو يف                    

  ــــــــــــــــــــــ 
  .١٣٤-١٣٣م ،صـ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧والتوزيع ،القاهرة، حيي هويدي ،دراسات يف الفلسفة احلديثة واملعاصرة،دار الثقافة للنشر )١(
  .١٣٩ـ١٣٧املرجع السابق ، صـ) ٣) (٢(



١٧١  
    )١. "(العالقات القائمة بني األفراد                    

ومعىن ذلك أا عالقة توجد بني اإلنسان واألشياء من ناحية ، وبني اإلنسان وأخيه اإلنسان من ناحية    
هذا .أجل أن يكسبها ألكسندر وجوداً طبيعياً ،ويبعدها عن تأثري اللذات الفردية  أخرى ، وكان هذا من

وتنطبع مساته عليها حصوالً  ال تستطيع أن ، فضال عن أن لكل قيمة منوذجاً يتحدد كياا باخنراطه فيه 
  .يدعي من هذه الناحية أيضا أن القيمة فردية ذاتية 

  ـ :أللوهية ا
  لكل مستوى من مستويات الوجـودات متـثل الصفة التجريبية بالنسبة " فاأللوهية   
  للمستوى الذي يعلوها ،ولذلك هـي متغرية ، تتغري كلما منا الكون يف الزمان،لكن                   
  إذا كانت املادة ختلع صفة األلوهية على احلياة ألا ال تستطيع أن تنفذ إىل أسراها ،                    
  وإذا كانت احلياة ختلع صفـة األلـوهية على اإلنسان ألا ال تستطيع أن تنفذ إىل                    
  أسراره ، فـهل لنا أنة نفترض وجـود مستوى أعلى من اإلنسان خيـلع عليه هذا                    
  ادة وإىل احلياة ؟ فاأللوهية هنا األخري صفة األلوهية ، أسوة مبا حدث بالنسبة إىل امل                   
  ليست إال جمرد شعور أو عاطفة تدفعنا إىل أن نتطلع إىل ما بعد ذلك ،حنو صفات                    
  ثالثة بالنسبة إىل خصائص املادة( أعلى من العقل أو حنو صفات أو خصائص ثالثة                    
  تسمى بالقيم ، وجتعلنا نؤمـن )  وخـصائصها الثانوية أو الثانيةاألولوية أو األوىل                   

  .  بوجود خصائص جديدة فوقنا                     
  فاهللا هو جمموعة أجـزاء الكون من حيث صفة األلوهية حتركه فكل أجزاء الكون                      

  فتمثل روحه ، ولكن هـذا الكائن احلاصل على عبارة عن جسم اهللا ، وأما األلوهية                    
  صفة األلوهية ليس موجوداً حاضراً ؛ إمنا وجوده مثايل ، فاهللا يف وجوده احلاضر ليس                   
  ) ٢. " (إال الكون الالمتناهي يف تطوره ، ومن حيث األلوهية حتركه                   

  ـ: تزكية النفس والفلسفة الواقعية
  :أرسطو)١

الوثنية يف اليونانية يف تعدد اآلهلة ، وتدين معتقدات القوم ا ؛ إذ كانت ديانتهم مشركة بلغ من "تظهر 
شركه آخر درجات الشرك ، وذلك أن االعتقاد  يف اآلهلة نزل م إىل مستوى أخالقي تأنف منه 

ة يف الفكر اليوناين كانت حتتمل كما أن تعدد اآلهل  )٣(." الفطرة اإلنسانية وتأباه النفوس الكرمية 
  وأن حتقق مرادات  هذه اآلهلة وفقاً ملقتضى ...! تعدد أهواء تلك اآلهلة بعضا مع البعض "بطبيعة احلال 

  ــــــــــــــــــــــ 
  .٤٣صـ م ،٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٦فايزه أنور شكري ، القيم األخالقية بني الفلسفة والعلم ، دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية ، )١(
  .١٥١حيي هويدي ، دراسات يف الفلسفة احلديثة واملعاصرة ، مرجع سابق،صـ) ٢(
  . ٦٠م ، صـ١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤عبد احلليم حممود ، أقوى األدلة على وجود اهللا ، جملة اجلديد ، القاهرة ، ) ٣(



١٧٢  
  !إمنا هو ضرب من احملال  )١(. "طبيعتهم املبنية افتراضات مقدسة

  الربهان العقلي احملض حيث ميتنع التسلسل قي العقل الفاعلية والعلل الغائية ، ولكنه "كما أرسطو أقر 
   )٢(."أثبت هو وأتباعه اإلله لكونه علة غائية مبعىن التشبه به على قدر الطاقة 

العامل ،  كما أن أرسطو خالف يف قوله قدم العامل أسالفه من أساطني الفلسفة الذين قالوا حبدوث     
    )٣(."سبب احنراف الفكر اليوناين  هو تصورهم اخلاطئ بأن العامل قدمي" وهذا اعتقاد غري صحيح، وهو

هذه هي العقيدة اليت هلا آهلة حالكة الظالم ، وليس هلذه دين ، فكيف ترضاها إال فطرة منطمسة ، 
ثل هذه العقيدة ،فالواجب أن جيعلوه وعـقول مغلقة ، ومل جيعل اهللا هلا نور ، فال تتزكى هذه النفوس مب
  .معبوداً حمبوباً لذاته كما جاءت الرسل بذلك ، وأنه هو الرب اخلالق

كما أن أرسطو هو صاحب  الرأي يف الرق الذي يرضاه ألفراد الشعب ،  فهذه من األصول األساسية 
، فقد دعا اإلسالم إىل حترير الفرد ،وأخالقية احلياة ،  تكشف التعارض بني الفلسفة اليونانية واإلسالم

  .إال هللا اخلالق اإلله احلق املعبود الذي كل ما سواه مفتقر إليه  )٤(. والقضاء على العبودية

وتزكية النفس ليس بديانة وثنية ، وعبودية لغري اهللا ، جتعل من اإلنسان ال يساوي شيئاً ، بل هو أضل  
  .من األنعام 

ـ كضرب من ضروب الصيد فهي  freebootingيصنف القرصنة أو قطع الطريق ـ " ن أرسطوكما أ
   )٥(." مهنة شريفة 

فاألخالق اليت يدعو إليها ال تقوم بتزكية النفس ، والدعوة  إىل القرصنة هي سرقة  ، وأخذ مال الناس  
  . بالباطل ، وهي من األمور اليت ى اهللا عنها 

  :توما األكويين) ٢
و دليل توما "يصف توما  اهللا جبميع صفات الكمال ، ومنها العلم بكل شيء من الكليات واجلزئيات    

 جلي ظاهر ، وإال األكويين أن اهللا يعلم ضرورة هو خالف ذاته ؛ ألنه يعقل ذاته عقالً تاماً كما هو 
لزم من ذلك أن  كان وجوده ناقصاً ؛ ألن وجوده هو عقله ، ومىت كان الشيء معروفاً معرفة تامة

  متتد إليه ، ومىت كانت قدرة اهللا متتد إىل األشياء ،  تكون قدرته ال تعرف متاماً  إال مبعرفة املدى الذي
  ــــــــــــــــــــــ 

  .٢٦م،صـ٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨عطية الويشي ، الصراع يف الفكر الغريب ، ضة مصر للطباعة والنشر ، القاهرة ، ) ١(
  .٢٨٩م ، صـ١٩٩١هـ ـ ١٤١٢مناهج البحث يف العلوم اإلنسانية ، دار الدعوة ، اإلسكندرية ، مصطفى حلمي ، )٢(
  .٩٦م، صـ١٩٨٧هـ ـ١٤٠٧علي لنب ،الغزو الفكري يف املناهج الدراسية ، دار الوفاء، للطباعة والنشر ، املنصورة ، ) ٣(
  .١٢م ، صـ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ين ، بريوت ، أنور اجلندي ، اإلسالم والفلسفات القدمية ، دار الكتاب اللبنا) ٤(
نيوتن ، حنو شراكة خضراء ، ترمجة إيهاب عبد الرحيم حممد ، منشورات الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت .ليزا هـ ) ٥(

  . ٧٥، صـ) ٣٢٩(م ، سلسلة عامل املعرفة  ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧، 



١٧٣  
  )١(..." اهللا مجيع األشياء  مبقتضى علتها األوىل فمن الالزم أن يعلم

إن صفات اهللا السلبية أيسر فهماً من صفات اهللا " لذا فهو يقول كما قال فالسفة الشرق من قبله 
الثبوتية ، فاهللا غري حركي ، وغري متعدد ، وغري فان ، وغري ناقص ، ويلزم  من ذلك أنه كامل كل 

معاين هذا الكمال ، وال تدل على التعدد الكمال ، وأن صفات العلم واخلري و اجلمال هي من 
  )٢(. "والتركيب

وأما الدين الذي يدعو إليه توما األكويين فهي املسيحية احملرفة الدخيلة عليها عقيدة التثليث الوثنية اليت   
. واحد متساويني يف القدرة واد ) ذات (تعرف بأا إله واحد األب واالبن والروح القدس ، جوهر 

قال اهللا تعاىل ) الكافرين الضالني( العتقاد الفاسد ، والذي حكى عنهم القرآن ذلك ومساهم وذا ا
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 )٧٣سورة املائدة آية (                                                                                                    

واهلندية ، والفلسفة اليونانية  أصبحت خليطاً من الوثنية الرومانية" فالعقيدة املسيحية بعد حتريفها 
  )٤(."والتحريف اليهودي

وذه العقيدة  اليت ا لوثة من الكفر والشرك ال تصبح النفس زكية ،ألا مل تعبد اهللا الواحد األحد     
  . ، وذا اخلليط من العقائد اليت تصيب اإلنسان بالكفر واإلحلاد 

  : فرنسيس بيكون ) ٣
فكر  البد أن يستند " ورجانون، فهذا املنهج الذي يعتمد على الفكر إذ أي صاحب منهج البحث األ  

أو (أساساً على خصائص اللغة ، ولذلك فإن منهج البحث العلمي الغريب يستند إىل خصائص اللغة 
  )٥(. " غري عربية، وملا كان لكل لغة منهجها الفكري القائم على معانيها ومضامينها األصلية ) لغات 

  ــــــــــــــــــــــ  
م ، ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢عباس حممود العقاد،موسوعة عباس حممود العقاد،اهللا جل جالله،املكتبة العصرية،بريوت ، )٢)(١(

      .١٤٥،صـ١جـ
الرياض ، ناصر عبداهللا القفاري ، ناصر عبد الكرمي العقل ، املوجز يف األديان واملذاهب املعاصرة ، دار الصميعي للنشر و التوزيع ، )٣( 

  . ٧١م ، صـ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣
  .٦٤م، صـ١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤أنور اجلندي، أخطاء املنهج الغريب الوافد ، دار الكتاب اللبناين ، بريوت ،) ٤(
  



١٧٤  
  .وهلذا كان اخلطأ الذي وقع فيه هذا املنهج مع اللغة العربية

  إن املتتبع ألوهام بيكون جيد أن القرآن الكرمي والسنة النبوية قد سبقه وحذر منها ، وهي إتباع لآلباء  
  . واألفراد واهلوى والعادات

مبعنيني متناقضني فمن حني نقول إن الصورة تدل على طبيعة " الصورة"يستخدم بيكون كلمة "   
أن تكون موضوعية  أي أن تعود إىل األشياء بالذات ،  الشيء وماهيته فإن الصفات اليت تتجلي لنا ينبغي

 .ولكن من جهة أخرى حني نقول أن الصورة تدل على القانون الذي مبقتضاه حيدث الشيء أو الظاهرة
  )١(. "كما يعتقد بوحدة العلم رغم انقسامه إىل فروع متعددة فإن آراءه يف أساس الوحدة متضاربة... 

إن أعظم مآثر بيكون الفصل بني العلم البشري : أندرسن" جه إذ يقول عنها وما دعوة بيكون إىل منه  
فعند بيكون ميكن أن تكون أي قضية خاطئة متاماً يف نظر العقل ، ولكنها صحيحة يف " والوحي اإلهلي

  )٢(." نظر الدين
نسان على وحينما يتعارض الوحي مع العقل ، وينتج من ذلك آراء ، فال يتزكى الفكر ألنه يصبح كل إ
  . هواه ، فال تكون تزكية للنفس ؛ إذ يبقى اإلنسان يف حرية وشك وهذا ماال يريده اإلسالم  

  : جون لوك ) ٤
من استبعد العقل ليفسح " يعترب جون لوك ممن طالب بإخضاع الوحي للعقل عند التعارض فإن    

ناً بأن يفقأ عينيه ، ويستعيض للوحي جماالً فقد أطفأ نور كليهما ، وكان مثله كمثل من يقنع إنسا
  )٣( ."عنهما بنور خافت يتلقاه بواسطة املرقب من جنم سحيق 

). التجربة(وينكر لوك األفكار الفطرية ،ويقول أن األفكار كلها على اختالف أنواعها تأتينا من     
بها أفكاراً ولكن بعض القضايا تبدو لنا بديهية ألن العقل ال يكـاد ينظر فيها حىت يدركها، فنحس

وهذا ما يدلنا على أن . ولو نظرنا إىل املتوحشني واألطفال لرأينا أم  ال يعرفون هذه البداهة ." فطرية
ولكننا نكون أفكارنا ومعارفنا من ) Table rase(عقولنا خلقت خالية من كل فكرة كلوحة جرداء 

  )٤( ."التجربة يف احلياة
ألفكار الفطرية، وذلك يف حتليل العقل ، وتفسري طرقه يف ومن خالل فكر لوك فقد اعترف ضمناً با

إن يف عقولنا مناذج حلقائق األشياء ، وهذه النماذج تقاس عليها ) " أفكاراً متثيلية ( كسب املعرفة ومساها
  الفكرة  فيعرف خطؤها من صواا، وبقدر ما يكون التطابق تاماً واضحاً، بني فكرتنا عن الشيء، وبني 

  ــــــــــــــــــــــ 
  . ٤٨كرمي مىت ، مرجع سابق، صـ) ١(
  .٦٠، صـ٢ت ، جـ .جمموعة من األساتذة  ، سلسلة تراث اإلنسانية ، اهليئة املصرية العامة للكتاب  ، القاهرة ، د)٢(
  .٢١٤ت ، صـ.توفيق الطويل ، قصة الرتاع بني الدين ولفلسفة ، مكتبة مصر ، القاهرة ، د)٣(
  . ١٤٤ت ، صـ.ن ، لبنان ،د.اجلسر ، قصة اإلميان، دندمي )٤(



١٧٥  
   )١(. "النموذج القائم يف عقولنا ، تكون معرفتنا أقرب إىل الصحة 

  .كل هذه األفكار جعلت العقل اإلنساين يف حرية ،بذلك أصبح العلم املقبول هو العلم الذي فيه جتربة 
دعا إىل تطبيق  مبدأ " اً من خالل كتاباته ؛ لذاومل يقدم عن األخالق شيئاً إذ كان كل كالمه مبعثر

جديد على احلياة األوروبية آنذاك وهو مبدأ التسامح الديين ، وإعطاء احلق لكل إنسان يف أن يعتنق ما 
كـل هذه األفكار جعلت العقل اإلنساين يف حرية  )٢(." يشاء ، ويكفر مبا يشاء من األديان واملذاهب 

  .بول هو العلم الذي فيه جتربة ، بذلك أصبح العلم املق

  : برترندراسل ) ٤
وعلم ) الفيزياء( الطبيعـة " من خـالل دراسته استفـاد برترندراسل من أربعة عـلـوم هي   

  . ،و علم النفس ، واملنطق الرياضي ) الفسيولوجية ( احلياة 
  وبعبارة " يف سبيل ذلك ،لذلك مل يهتد على تكوين فلسفة متكاملة بالرغم من أنه أمضى كل حياته    

  )٣(." برترندراسل فيلسوف بدون فلسفة )" Alan Wood( الربوفيسور آالن وود
إن الدين ال يقوم إال على عوامل "أفرط برترندراسل إفراطاً شديداً يف صب هجومه على الدين يقول 

 متأل هذا العامل ، الترهيب والتلويح بالعقاب ، وبالتايل فإن الدين يشكل ضرباً من ضروب الشر اليت
وهذا هو السبب يف أننا جند أن أولئك الذين مل يبلغوا بعد درجة كافية   من النضج األخالقي والعقليهم 
وحدهم الذين مازالوا يتمسكون باملعايري الدينية اليت تناهض بطبيعتها مجيع املعايري اإلنسانية اخلرية اليت 

 )٤(. " جيب أن تسود العامل
تصورنا العلمي للكون ال تدعمه حواسنا " واله وتصوراته عن الكون العلمية وهي أن ومن خالل أق 

أفكار الناس ال توجد " ويبلغ األمر بأن يقول "  Inferred Worldمستنبط كلياً "التجريبية بل هو عامل 
  )٥(. "إال يف خميالم فحسب

فما الذي صده عن اإلميان باهللا تعاىل ، واإلميان باليوم اآلخر الذي هو من لوازم حكمته وعدله ،    
من خالل أقواله تظهر عقدة اهلوى و التعصب "ومن لوازم تزكية النفس اليت ينشدها أفراد اتمع ؛ لذا 

  .وعند سائر امللحدين" راسل " ضد الدين عند
  ــــــــــــــــــــــ

  . ١٤٤ندمي اجلسر ،مرجع سابق ، صـ )١(
سفر عبد الرمحن احلوايل ، العلمانية، جامعة أم القرى ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث ،دار مكة للطباعة ،مكة املكرمة ، )٢(

  .١٥٤، صـ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢
  . ٢٩وحيد الدين خان ،الدين،  مرجع سابق ، صـ)٣(
  .٤٥٦م ، صـ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥شف زيوف ، دار القلم ، دمشق، عبد الرمحن حبنكة امليداين ، كوا) ٤(
  .٢٩وحيد خان، الدين، مرجع سابق، صـ) ٥(



١٧٦  
وهذا التعصب لديهم ال تدعمه أية أدلة مرجحة لقضية اإلحلاد ، بل ليس لإلحلاد أي دليل ، غري جمرد   

  )١(."سفسطات ، وختيالت تقوم على رؤوس أصحاا 
وينية وهي ال تزال نظرية غري ثابتة كلياً حىت اآلن ، واعتقاد راسل أن  اللجوء ولقد جلأ راسل إىل الدار

للداروينية  يؤدي إىل عدم اعترافه حبقيقة الدين ،و من خالل الدعوة إىل التطور يف الداروينية  واليت 
   ) ٢(. " حتاول أن تقضي على التراث ، ومنها العقائد ، واألديان ، واألخالق"
  : ظهر للباحث األمور التالية  ومن خالل العرض السابق للفلسفة الواقعية 

  . الفردية  اليت تعترب العقل الفردي مقياس كل شيء- ١   
  .  نزعة العلم اآليل الذي حيثون إليها كل الفالسفة يف هذه الفلسفة - ٢   
  .لسمة العامة لدى الفالسفة حار العلم يف ثقة العقل اإلنساين ، إذ أصبح نتائج العلم هي ا - ٣   
  . وذه الفلسفة ومبادئها ال حتدث تزكية للنفس ؛إذ كل مبادئها من علم بشري قاصر  -٤   
  . ال تتزكى النفس إال بوحدة فكر ، وحترر من فكر فيه تبعية للهوى وتعصب  - ٥   

  _:التطبيقات التربوية للفلسفة الواقعية 
ليتقبل اإلنسان حظه املكتوب يف هذه احلياة ، . التكيف حسب البيئة  هدف التربية الواقعية ، هو"_١   

فما التربية إال مساعدة اإلنسان ، ليتكيف مع بيئته ، ولكي يتم هذا ، ال بد من التكيف مع الواقع الذي 
  .  حىت يسهل له العيش منسجماً) ٣(" .يعيش فيه ، ودور التربية ، هو تسهيل هذا التكيف 

لى متكينه من أن يصري شخصاً متساحماً ومتوافقاً توافقها حسناً ، وأن يكون منسجماً وإا تعمل ع"
  )٤"(.عقلياً وجسمياً مع البيئة املادية والثقافية 

بوجه خاص الكالسيكية والدينية ( للطبيعة اإلنسانية والعامل "لقد أكدت الواقعية يف فهمها _ ٢   
ده من جسم وعقل وهذا التصور لإلنسان يتوافق مع مفاهيمنا أن اإلنسان وح) وبعض الفالسفة العلميني

وأفكارنا إىل حد كبري فالنظرة التكاملية لإلنسان هي من إحدى جوانب القوة من وجهة نظرنا يف آراء 
  )٥"(.بعض الفالسفة الواقعيني 

لة إلدراك كل شيء التربية الواقعية بالتربية العقلية على أساس إا غاية يف حد ذاا ، ووسي"لذا تم 
  ولذلك كان االهتمام بالدراسات األساسية ، ذات . وتعليله ، عن طريق التدريب الصحيح على التفكري 

  ـــــــــــــــــــــ
  .٤٦٢عبد الرمحن حبنكة امليداين ، كواشف زيوف ، مرجع سابق ، صـ) ١(
  .١١م، صـ١١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢أنور اجلندي، معلمة اإلسالم  ، املكتب اإلسالمي ، بدمشق  ،) ٢(
  .٣١٢علي خليل أبو العنني ، مرجع سابق ، صـ)٣(
  .٦٤جورج ف نيللر، ترمجة حممد منري مرسي ، مرجع سابق ، صـ)٤(
  .                                ٢١٨امحد فاروق حمفوظ ، مرجع سابق ، صـ)٥(



١٧٧  
املادة الدراسية يف جوهرها ، بأا وصفية ومنطقية الصلة بالنواحي العقلية واملنطقية اإلنسانية ، وتتسم 

التنظيم، وذلك لكي تكون مطابقة للتنظيم اجلوهري للمادة الكونية ، وعلى املدرسني أن يبدعوا يف 
  )١"(.تدريسهم بالواقع احملسوس ، وينتقلوا منه إىل املادة اردة

ورة مـوضوعات أو مواد منفصلة من جيب أن ينظم يف ص"واملنهج الدراسي يف الفلسفة الواقعية )٣
_ حسب وجهة نظرهم _ منطلق أن ذلك يساعد يف تنظيم العقل ويف عمليات تصنيف متطورة ملعرفة 

فتنظيم التاريخ أو اجلغرافيا أو الكيمياء أو اجلرب مثال يتضمن جمموعة من املفاهيم املترابطة ، كما يتضمن 
ا لتفسري اخلربة اإلنسانية ، وكـل جمـال من هذه جمموعة من املوضوعات ،وهذه كلها ميكن شرحه

  اـاالت
يشكل من املفاهيم يف إطار وتركيب من املعاين املترابطة أيضاً فمثال تنظيم احلكومات ميكن أن يدرس يف 
إطار العلوم السياسية وجماالا ، أما اخلربات السابقة لإلنسان فيمكن أن تدرس من خالل علم 

  )٢"(.التاريخ
ضرورة اتصاف املادة املدروسة باملنطقية والتنظيم حىت تكون مطابقة للتنظيم األساسي "يرون كما 

لذلك يرون أن يبدأ املدرس يف تدريسه بالواقع احملسوس مث ينتقل منه إىل جوهر املادة . للمادة الكونية 
  )٣"(.ارد

وحدها ،وإمنا ترى أن الطبيعة جيب أن املعرفة ينبغي أال تقتصر على الكتب "ومن وجهة نظر الواقعية )٤
اعتبارها والنظر إليها على أساس أا كتاب مفتوح منه نتعلم أسرارها من اجل االستفادة العلمية ، 

  )٤"(.وأيضاً ملعرفة قوانينها والسيطرة عليها كما إم يرون أن العامل احلقيقي يوفر لإلنسان معظم املعرفة

دريب الفرد على حسن استخدام حواسه ، وتطبيق الطريقة التركيز على احلواس ، وذلك بت) ٥
  .االستقرائية يف التدريس

  : الفلسفة الربمجاتية 
وبالتحديد إىل الفيلسوف اليوناين "تعود الفلسفة الربمجاتية يف جذورها إىل العصور القدمية      

املستمر ، وأن احلقائق  الذي يعترب اجلد األعظم ، والذي آمن بالتغيري)م .ق ٤٧٥ـ  ٥٣٥(هرياقليطس 
  . الثابتة املطلقة ال وجود هلا 

املدرس واخلطيب الروماين الذي آمن بأن املمارسة العلمية هي ) م  ٩٥ـ  ٣٥( وكذلك كونتليان    
  ـــــــــــــــــــــ

  .٣١٢علي خليل أبو العنني ، مرجع سابق ، صـ)١(
  .٢٥٦م،صـ٢٠٠٢هـ ـ١٤٢٢ة للنشر والتوزيع ، عمان ، حممد حسن العمايرة ، أصول التربية ، دار املسري)٢(
  .٣٤م، صـ١٩٨٢هـ ـ١٤٠٢امحد علي الفنيش ، أصول التربية ، الدار العربية للكتاب ، لبيا ، )٣(
  . ١١٨م، صـ٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٦هادي مشعان ربيع ، مدخل إىل التربية ، مكتبة اتمع العريب للنشر والتوزيع ، عمان ، )٤(



١٧٨  
ليم خمالفاً بذلك املثالية الدينية القائلة من حلول اإلحياء واحلدس واإلهلام يصل اإلنسان إىل أساس التع

  ) ١(. "احلقائق واملعارف
  )٢(."إن اإلنسان مقياس كل شيء: " الذي قال) م .ق ٤١١ـ  ٤٨١(وأيضاً إىل بروتاغوراس 

فالوضعية هي اجتاه فكري "ة ، كما تنسب الربمجاتية كفرع فلسفي إىل أصل شجرا املسماة  الوضعي 
  )٣(. "يقنع مبا هو كائن ، ويفسره ،ويرفض ما ينبغي أن يكون

إذا كانت الوضعية قد رفضت التسليم باحلقائق " ولقد أخذت الفلسفة الوضعية شكالً جديداً وهو    
دقة مىت كانت مفضية املطلقة والقضايا امليتافيزيقية فإن الفلسفة العملية ال تتردد يف قبوهلا واعتبارها صا

   )٤(."إىل نفع يتحقق يف حياة اإلنسان
آراء الربمجاتية لتشمل " وأما يف العصر احلديث منذ اية القرن التاسع عشر وحىت اآلن ، وقد اتسعت  

وأول من صاغ هذا االصطالح هو بريس يف جملة "معظم امليادين الفلسفية واالجتماعية والسياسية ، 
ومعناه عملي أو صاحل لغرض معني أو )   Popular Science Monthly(مونتلي البوبيوالر ساينس 

  ونشره حىت أصبحت هذه.يؤدي إىل الغرض املطلوب مث تناوله ويليام مجس وفـصله يف نظام فـلسفي 
  )٥(. "الفلسفة تعرف بوليام مجس ويعرف ا  
هي ترفض األكادميية املطلقة للمثالية ، ويف منتصف الطريق بني املثالية والواقعية ف"وتقع الربمجاتية يف   

  نفس الوقت تنتقد التغريات الذاتية اليت يقدها املذهب الواقعي ، وتعـترب الـواقع يتحدد حسب خربات 
    )٦( ."الفرد احلسية ، فمعرفة اإلنسان حمددة بنطاق خرباته 

لذا فإا تم ) الفلسفة العملية ( ومن هنا أطلق عليها اسم) ما هو عملي (فاألصل اللغوي الذي يفيد   
  )٧(. بالعمل على حساب النظر

فاملذهب الربمجايت العملي يعتمد على التجربة الوجدانية اخلالصة ، وهذه التجريبية البحتة ، وهي   
متنوعة متغرية تعارض األحادية واجلربية ، وجتعل مستقبل العامل معلقاً حيتمل إمكانيات عدة يتوقف 

على فعل الكائنات اليت تقرر مصري وبناء ، وعلى ذلك يعرض جيمس على أا نظرية يف ماهية  حتقيقها
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٧٠هاين عبد الرمحن صاحل ،مرحع ،سابق، صـ)١(
  .٨٦جمموعة من األساتذة ، مرجع سابق، صـ) ٢(
  .                        ٣٤٢مصطفى حلمي، مناهج البحث يف العلوم اإلنسانية ، مرجع سابق ،صـ) ٣(
  ٢٧١توفيق الطويل ، الفلسفة اخللقية ، مرجع سابق ، صـ) ٤(
  . ١٣١م ، صـ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨يعقوب فام، الربمجاتية ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة،  )٥(
  . ١٨٦ـ١٨٥، مرجع سابق ،صـ حممد منري مرسي)٦(
  .١٠١م ، صـ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠مراد وهبة ، قصة الفلسفة ، دار الثقافة اجلديدة ، القاهرة ، )٧(
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   )١(. احلقيقة ومنهج حلسم اخلالفات الفلسفية 

هاً تتجه بالفكر اجتا" وتعد الربمجاتية تطوراً  لالجتاه التجرييب العلمي الذي ربط املعرفة  بالتجربة ، و
جديداً ال يهمه البحث يف كنة األشياء  ومصدرها ؛ بل ما يترتب عليها  من النتائج ، وأن أهم ما مييزها 
التجريب ، والبحث عن املعرفة ، وحل املشكالت  والروح الدميقراطية ، وتؤمن بأن اإلنسان حامل 

ر والتجديد، و عامل مستمر الفكر املبدع ، وصانع العمل ، وأن العامل مرن ، متصور ومستمر يف التطو
  )٢(. " يف الصريورة ، وال يزال يتشكل ، وأنه عامل مفتوح 

  ـ: مبادئ الربمجاتية 
  ـ: متتاز الربمجاتية عن غريها من الفلسفات مببادئ وأفكار أساسية كما يلي  
  ـ :العامل أساسه التعدد والكثرة -١

و متعدد ، وذو معامل كثرية ،بل إنه يف دور أن العامل ليس جامد ومغلق بل ه" ترى الربمجاتية    
التكوين أي أن حقيقة العامل ناقص وليس مكتمل ، ومعىن ذلك أن العامل نظام مفتوح فينطوي على 

  )٣(."تغريات عديدة واحتماالت لتحسينه وتطويره واآلفاق أمامه مفتوحة
كوناته ،ففيه تصارع القوى  مرن ليس من طبيعته التماسك بني"لذا فاتمع يف نظر الربجـماتية  

  )٤(."والنظم االجتماعي داخل البناء القيمي 
  _:جوهر العامل التغري املستمر _٢
فكرة الثبات واخللود ، ومبدأ الثنائية للعامل كما نادت ا املثالية ، وترى أن العامل "رفضت الربمجاتية   

 دائم ، وصريورة مستمرة فكل شيء يتغري وما حيويه من مظاهر طبيعية واتمع اإلنسان يف حالة تغري
  فاألشياء تتحول من صورة إىل أخرى ،واألحداث تأيت وتذهب والكائنات احلية تولد ومتوت ، واتمع 

وثقافته ينمو ويتحول من شكل إىل آخر ، وهكذا ال يوجد ثبات ومجود خارج نطاق احلركة والتغيري 
  )٥(".والتقدم ، فالتغري حقيقة الكون وجوهره 

دائماً وال مستقالً على اإلنسان ، وحيث أن التفسري جوهر "كما يؤكد الربمجاتيون أن العامل ليس   
  )٦(." احلقيقة ، فإننا ال نستطيع أن نثق يف أن أي شيء سوف يظل ثابتاً إىل األبد 

  ــــــــــــــــــــــ
  ٤٧٥يوسف كرم ، مرجع سابق، صـ) ١(
  .٣، ط٩٤م ، صـ١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨ون ديوي ، دار املعارف ، القاهرة ، أمحد فؤاد األهواين ، ج) ٢(
  .٩٣امحد علي احلاج، مرجع سابق، صـ)٣(
  .١٩٠م ، صـ١٩٨١هـ ـ ١٤٠١حسان حممد حسان وآخرون ، مقدمة يف فلسفة التربية ، دار عامل الكتب ، )٤(
  .٩٣امحد على احلاج، مرجع سابق، صـ) ٥(
  .١٩٦سابق، صـحممد منري مرسي، مرجع ) ٦(
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  -: وحدة الطبيعة اإلنسانية  -٣

  طبيعة اإلنسان على أا "ترى الفلسفة الربمجاتية أنه من العسري عزل العقل عن اجلسد ؛ إذ تنظر إىل    
وحدة متكاملة ال فصل بني جوانبها اجلسمية والعقلية والروحية، وملا كانت مجيع أنواع الوجود مبا يف 
ذلك الوجود اإلنساين، ال تعدو أن تكون سلسلة من األحداث فإن صفيت اجلسمية والعقلية بالنسبة 

سم وعقل يف آن للطبيعة اإلنسانية ال تعد أن تكونا صفتني لشيء واحد أو هلدف واحد، واإلنسان ج
  )١(." واحد

واإلنسان كائن متفاعل مع بيئته بشكل تلقائي أو مقصود ، وهو قابل للتعلم ، واكتساب اخلربة ،   
والتكيف، كما أن العقل يكتسب اخلربات من البيئة ، ويسجل اخلربات اجلديدة إىل اخلربات القدمية 

، واإلنسان حمايد ، وقابل لتعلم اخلري حيث تتفاعل بعضها مع بعض ، ويعاد تركيبها بشكل مستمر 
  )٢(. والشر سواء حسب تأثري اتمع ، وما ميكن تعلمه قد يصعب تعلمه 

  -: أداتية املعرفة ووظيفتها -٤
تؤمن الربمجاتية بأداتيه املعرفة ووظيفتها ، وإمكانية تطبيقها يستدعي اإلميان بأن املعرفة احلقيقة هي    
التغلب على مشكل احلياة ، وعـلى تكييف بيئـته وتطويعها خلدمة أغراضه، اليت تساعد الفرد على "

وهو يطبق مبدأ األداتية ، ومبدأ إمكانية التطبيق  حىت بالنسبة ملعرفة املاضي ؛ إذ أنه يف اعتقاده ال قيمة 
ومل   ملعرفة املاضي إذا مل تساعد على فهم ، وحل مشكل احلاضر ، ومل تساعد على التنبؤ باملستقبل ،

  )٣(." تعطي معىن للمستقبل 
املكتسبة هي اليت تساعد الفرد على توجيه "وملا كانت  املعرفة هي وحدات خربية ، فإن وظيفة املعرفة 

  )٤( ."اخلربات الالحقة له ، وتعطيه حرية االختيار ، والتصرف جتاه املتغريات واملواقف املختلفة 
  ـ :القيم -٥
رة التفاعالت االجتماعية اإلنسانية أي أن الناس يبتكرون قيمهم بأفعاهلم القيم عند الربمجايت هي مث  

  .ونتائج هذه األفعال 
فالقيم كاحلقيقة تنبع من تفاعل عقل اإلنسان مع البيئة االجتماعية احمليطة ،فالربمجايت ال يتفاعل مع "   

  أو اجلماعة املعنية ؟ أصل ووجودها ؛ إمنا يتساءل عن فائدا ،وهل هلا فوائد عملية لألفراد
  وهناك قيمة واحدة يلتزم ا الربمجايت وهي الدميقراطية ، وتطبيقاا السياسية القائمة على اإلميان  

  ــــــــــــــــــــــ  
)١             (Jown  Dewey ,Experience and Nature , Norton, New York , ١٩٢٥,  pig  ٢٠٦   .  
  . ٢٤مرجع سابق ، صـ صموئيل ،. وليم ج) ٢(
  .                                   ٣٤٢عمر حممد الشيباين ، مرجع سابق ، صـ) ٣(
  .٩٦أمحد على احلاج، مرجع سابق، صـ) ٤( 
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  )١(." باملساواة وحقوق األفراد يف اتمع 

  : املنهج العلمي  -٦
وهي الشعور باملشكلة ، " ،شكالت أكدت الربمجاتية على التفاعل مع العلم بطريقة حل امل    

  وحتديديها وحتليلها، وفهمها ، ومجع املعلومات عنها إىل فرض الفروض ، وأخرياً تقومي الفروض للتثبت
من النتائج ، وأكدت أيضاً على املنهج العلمي الذي عدته األسلوب األمثل مع الدميقراطية  والذكاء 

  )٢(." الناس مع حميطهم ، ومع أنفسهم ،والعلم ال يعد علماً  إال إذا حل مشكالت
ومن خالل ما سبق نستنتج أن الفلسفة الربمجاتية أتت كرد فعل من أساتذة معاهد وجامعات  

  ومتخصصني بالدراسات الفلسفية باحلجج املنطقية،ولذا أصبحت اجتاهاً فلسفياً معترباً يف القرن العشرين 
  . فالربمجاتية هلا منهج يف التفكري يتألف من مواقف ،وأفكار جتاه قضايا فلسفية وموضوعات 

وستتضح صورة الربمجاتية من خالل عرض أفكار أهم مؤسسيها الرئيسني الذين ترجع العناصر   
  . الفلسفية ومنهجها إليهم 

  )م١٩١٤ـ١٨٣٩(: تشارلس ساندر بريس- ١
  ولد يف مدينة كيمربدج بوالية مساشوستس وهو ابن بنجامني بريس الذي كان "                        

  يف ذلك الوقت رائد أمريكا يف العلوم الرياضية ، والكثري من نشأة تشارلس بريس     
  م ١٨٦١ام األوىل كان علمياً  فقد حـصل على املاجستري يف الرياضيات ، ويف ع                      
  كان أول من حصل على بكالوريوس العلوم يف الكيمياء من جامعة هارفرد ، واجته                      
  فيما بعد ، ولقد اتصل" كانت"إىل الفلسفة عن طريق قراءته شيلر مث سيطـر عليه                       
  ، ومن  بينهم ورايت وهوملز ، ولكنه مل يظفر بريس مبعظم زعماء الفكر األمريكيني                       
  )٣. "(إال بقليل من التقدير األكادميي، ومل يعني يف منصب جامعي دائم                       

: مبدأ مطلقاً يف مثل قوله ) العمل ( وصاحب فكرة وضع "مؤسس املذهب الفلسفي الربمجايت ، فهو   
   )٤( ).ملا قد ينتج عن هذا املوضوع من آثار عملية  ال أكثر  إن تصورنا ملوضوع ما هو إال تصورنا(

وهذا يعين أن عالمة احلقيقة أو معيارها املنتج ال احلكم العقلي ، ويتوسع يف دائرة العمل حبيث يشمل    
ه املادي واخللقي أو التصور، و تثمر هذه النظرة للعمل اتساع العامل أمامنا ، إنه مرن ، نستطيع التأثري في

  )٥(. وتشكيله ، وما تصوراتنا إال فروض أو رسائل هلذا التأثري والتشكيل
  ــــــــــــــــــــــ

  .٢٢صموئيل ، مرجع سابق ، صـ. وليم ج) ١(
  .٩٥، مرجع سابق ، صـعبد الكرمي علي اليماين) ٢(

  .١٣٨فؤاد كامل ، املوسوعة الفلسفية املختصرة ، مرجع سابق ، صـ)٣(
  .٣٤٣مناهج البحث يف العلوم اإلنسانية ،  مرجع سابق، صـ مصطفى حلمي ،)٤(
  .٤١٨-٤١٧يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة احلديثة ، صـ) ٥(
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ولقد أقام بريس النظرية القائلة إن املدلول العقلي لكلمة من الكلمات أو عبارة من العبارات ، إمنا  

ن الشيء إذا مل يكن نامجاً ، فال ميكن أن يكون فقط يف تأثريها املقصود يف جمرى احلياة ، ولذلك فإ
  . يكون له تأثري مباشر يف السلوك

جتريبياً مشبعاًَ بعقلية املعمل ، وهلذا أن يسمي مذهبه باملذهب العملي، كما اقترح "لذا كان بريس   
بعض أصدقائه ، بريس رجل منطق ،فاهتم بفن التفكري وطرائقه وخاصة فيما يتعلق بدور الطريقة 

  )١( . "مجاتية يف فن املدركات العقلية أو ابتكارات تعريفات وافية وفعالة طبقاً لروح الطريقة العلمية الرب
كما أراد بريس شأنه شأن أرسطو ، أن يضع  تصنيفاً ألوجه احلقيقة الرئيسة من نظرية املقوالت وهي  

  :كما يلي
  فهي املظهر التلقائي لألشياء ،وتتمثل بوجه خاص يف جيشان : الرتبة األوىل"                
  العقل احلر ، وهو  يصوغ الفروض العلمية ، وهي تشري إىل ما يف الكون من                  
  .حياة ومنو وتنوع                   

  ربة طاملا أن املقاومة تفترض سلفاً تشري إىل عنصر الثنائية يف اخل:الرتبة الثانية                   
  وجود كائن آخر، ومن خالل هذه املقولة يؤكد بريس قيام الوجود اخلارجي                
  فالشيء بال... ذلك النوع من الوجود الذي يكمـن يف مقاومتنا لشيء آخر                 
  معارضات ال يكون له وجود حبكم األمـر الواقع ، وذا املـعىن ال يكـون                 
  الوجود حمموالً بل شيئاً ما خيترب باإلرادة ، ويدرك باإلحساس                 

  تتناول االستمرار ، وخباصة االستمرار يف الفكر ، إذا استمر: الرتبة الثالثة                   
  الفكر يكشف لنا عن ضـروب االستمرار اليت عسى أن جندها يف النواحي                 

  فيقول أن "... اسم القانون "ويطلق بريس على مقولة  الرتبة الثالثة ، األخرى                 
    دار ما نكتشفه من اطرادات يف عامل الواقع ال يكون له معىن بالقياس إلينا إال مبق                
  )٢. (نستطيع حنن أنفسنا أن نعمل يف ضوئه عمالً  مطرداً                 

  .     ومن خالل مقولته الثالثة جند أا تتصل اتصاالً مباشراً بنظرية املعرفة   

  )م١٩١٠ـ ١٨٤٢: (وليم جيمس- ٢
  مرهف احلس عامل نفسي ولد مبدينة نيويورك ، ويقال أنه كان مفكراً أصيالً                 

   وعامل )  الفيزيولـوجيا( إىل حد بعيد ،جـمع يف شخـصه بني عـامل الطب              
  النفس  املربز ، كما كان واسع املعارف يف ميدان الفنون وذا طبع متدين عميق ،              
  ولكن ال ينبغي متسق التفكري اتساقاً صارماً ويف هذا القـول شيء من احلقيقة ،                 

  ــــــــــــــــــــــ
رونز ، ترمجة عثمان نويه ، القاهرة ، مؤسسة . جون ديوي ، منو الربمجاتية األمريكية يف فلسفة القرن العشرين ، نشرها داجوبرت د) ١(

  .٢٣٢م ، صـ١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٣سحل العرب ، 
  . ١٤١-١٤٠صـ فؤاد كامل ، املوسوعة الفلسفية املختصرة  ، مرجع سابق ،) ٢( 



١٨٣  
  :املغاالة  فيه ، ولقد اجتاز تطور جيمس الفكري  ثالث مراحل رئيسة                  
  املرحلة املبكرة وكان مهتماً بعلم النفس ، واملرحلة الوسطى اليت متيزت بدفاعه                  
  عن الربمجاتية ، واملرحلة األخرية اليت ظهرت أحباثه اليت كتبت خلاصة املتخصصني                
  ) ١" ."(الواحدية احملايدة " عن ضرب من الواقعية اشتهر باسم                 

 سنة م ، مث أستاذاً مساعداً للفلسفة ارفارد ، ويف١٨٨٠أصبح أستاذاً مساعداً يف الطب يف سنة "    
              )٢(." م أصبح أستاذاً للفلسفة١٨٨٥

  وسبب اجتاهه إىل الفلسفة يرجع إىل "وهو من أشهر الفالسفة  الربمجاتيني ،                     
  الذي كان يعرض مذهبه ،فشعر ) شارلس بريس ( مساعه حملاضرة فلسفية ألقاها                 

  لى أثـرها ، وكأنه ألقي عليه رسالة حمددة وهي تفسري رسالة وليم جيمس ع                 
  ). الربمجاتية (                 
  ).مطابقة األشياء ملنفعتنا،ال مطابقة الفكر لألشياء (ويعرف وليم جيمس احلقيقة بأا                 
  : وحتلل  فلسفته إىل مكوناا األساسية يف النظر والقيم فنحن أمام مقولتني                 

  )٣. " (إنكار احلقائق والقيم - ٢ازدراء الفكر أو النظر           -١

فالفكرة صادقة عندما تكون مفيدة ، " أي بعبارة أخرى أكثر وضوحاً فإن العمل عند جيمس مقاس 
  )٤( . "فع والضرر مها اللذان حيددان األخذ بفكرة ما أو رفضهاومعىن ذلك أن الن

  ـ:الصدق عند وليم جيمس
قصد به أوالً األشياء واحلوادث : ويقصد به ثالثة عناصر أساسية ...الصدق مطابقة الفكرة للواقع "

إنه .الوقائع والوقائع اجلزئية اليت ميكن أن تبدو للحس ، وقصد به العالقات الكائنة بني هذه األشياء و
اعترب مذهب هيوم ومل و الوضعيني ناقصاً يف نظرم إىل العالقات حيث ردوها إىل صياغة العقل 

ورأى جيمس أن العالقات جزء من الواقع احلسي ، وختضع لإلدراك احلسي سواء . لترتيب األشياء 
  )٥(. "بسواء 

إين أمسي الفكرة الصادقة حني أبدأ " مترا دفتني فيقول ) املنفعة ( و) الصدق ( فجيمس يعترب صفيت 
  إن الصدق . بتحقيقها جتريبياً، فإذا ما انتهت من التحقيق، وتأكدت من سالمة الفكرة أمسيتها نافعة 

   ــــــــــــــــــــــ
  .١٩٦، فيصل عباس ، مرجع سابق ، صـ١٧٧املرجع السابق، صـ)١(
  .١٣صـم ، ٢٠٠٥هـ ـ١٤٢٦نيا الطباعة ، اإلسكندرية ، حممود فهمي زيدان ، وليم جيمس ،دار الوفاء لد) ٢(
هـ ـ ١٣٩٠هنري توماس ودانايل توماس ، املفكرون من سقراط إىل سارتر ، ترمجة عثمان نوبة ، مكتبة االجنلو املصرية ، القاهرة ، )٣(

  .  ٤٣١٠- ٤٣٠م ، صـ١٩٧٠
  .١٠٥مراد وهبة ، قصة الفلسفة ، رجع سابق، صـ) ٤(
  . ٥٨حممود فهمي زيدان ، وليم جيمس ،مرجع سابق ، صـ )٥(
  



١٨٤ 
   )١(. " أعلى مراحل التحقيق ، والفائدة أعلى مراحل الصدق

كما أن جيمس  يربط الصدق ، واملنفعة بفكرة أخرى وهي الرضا والقبول ، أي أن الفكر البد أن 
، إال ) تدبري(هو يؤمن بعدم وجود و... حتقق لإلنسان نوعاً من الرضا والقبول حىت تكون فكرة صادقة 

أنه يقول إن اعتناق مثل هذه الفكرة مينح اإلنسان األمل واالطمئنان والرضا والقبول ذلك ألن االعتقاد 
   )٢(. يف التدبري يذهب عنا اخلوف من املستقبل ،ومن مث فهذه الفكرة صادقة 

متنحه القدرة والفرصة على العمل ، والنشاط توفري الطمأنينة لإلنسان ، ،ألا ببعثها على األمل والرضا 
  . بينما كل القلق واخلوف يكاد يقعد اإلنسان عن ذلك 

وال شك أن ربط الصدق بالتجربة يستتبع نتيجة مهمة ،إذ أنه مادامت كل جتربة حمددة ، فليس مثة 
فالصدق املطلوب هو  فكرة ميكن أن يقال إا صادقة صدقاً مطلقاً ، وال ينبغي أن تقلقنا هذه احلقيقة ،

  )٣(. ضرب من اخليال الذي لعب بكثري من املناطقة ، وهو ليس بذي قيمة يف احلياة العملية

وهي العالقات املكانية "ومن خالل دراسة جيمس للصدق أدى ذلك لدراسة مشكلة العالقات     
  )٤(." والزمانية والكمية والكيفية والعلية

  . من خالل دراسته للصدق وربطه بالتجربة جاءت دراساته أنه لن يتم إدراك الفكرة إال بالتجربة    
صدق الفكر ال يكون إال إذا قادتنا الفكرة إىل جتربة واقعية تتصل بواقعة جزئية "ولذا قال جيمس إن  

لك ، النظر إىل هذه أخرى وهذه بثالثة ، وهكذا حىت تنتهي إىل موضوع فكرتنا ، فسوف يترتب على ذ
اخلربات أو التجارب أو اخلربات املتوسطة اليت تصل بني فكرتنا وموضوعها على أا جزء ال يتجزأ من 

  )٥( .واقع اخلربة ، وبالتايل فإدراكه يكون عن طريق اإلدراك احلسي
النظريات بل هو و تلون هذه الفلسفة نظرة أتباعها إىل العامل ، فإن العامل الذي نعيش فيه نظرية من   

وهو يف احلق جمموعة من أشياء كثرية ، وليس من كل شيء يقال له احلق دون سواه " شيء كائن ، 
وإن الذي تدعوه باحلق إمنا هو فرض عملي ـ أي أداة مؤقتة نستطيع ا أن حنيل قطعة من اخلامات 

   )٦(." األولية إىل قطعة من النظام 
  فما " أنه خاضع للتحوالت والتغريات الدائمة ، وال يستقر على حال ويلزم من هذا التعريف للعامل ،  

   ـــــــــــــــــــــــ
)١(William James, Meaning of Truth, Longman Green, N.Y.,١٩١٤ ,pig XL.  
)٢( William James, Pragmatism, Longman Green and Co., N.Y., ١٩٤٣, pig ١١٥.  
 .٢٦٧ن ، صـ.ة ومذاهبها ، ترمجة عطية حممود هنا و ماهر كامل ، دار النهضة املصرية ، القاهرة ، دجود ، فصول يف الفلسف)٣(
  .١٠٧حممود فهمي زيدان ، مرجع سابق ، صـ)٤(
)٥.(Joseph Blau , L: Men and Movements in America Philosophy. Printice Hall, Inc  

Englewood Cliffs ,N. J., ٢٠٠١,pig ٢٥٤.                                                                        
  .٣٤٤مصطفى حلمي ،مناهج البحث يف العلوم اإلنسانية،  مرجع سابق ، صـ) ٦(



         
١٨٥  

كان حقاً باألمس ـ أي ما كان أداة صاحلة أمس ـ قد ال يكون اليوم حقاً ـ ذلك بأن احلقائق 
  )١(. "القدمية ـ تتعرض للصدأ، وتغدو عدمية النفعالقدمية، كاألسلحة 

ـ فما قيمة احلق والصدق إذا كان جمرد فرض عملي أي جمرد أداة خيترب ا تصوره السابق ، ويرى  ١
   .احلقائق تنقسم إىل قسمني قدمية وجديدة 

إن احلق أو اخلري فالفكرة أو املعتقد ال يطلب لذاته ، وإمنا يطلب لترقية حياتنا وحتقيق أغراضنا ، " 
  )٢" (.كالسلعة املطروحة يف السوق، قيمتها حيددها الثمن الذي يدفع فيها فعالً 

  والصواب الذي يتفق عليه الفالسفة ، أن احلق  يستمد قيمته املطـلقة من قيمته الثابتة خـارج مقوليت 
    ) . الزمان واملكان( 

بينما التفكري ) املنفعة ( حيث يصبها يف قالب  معيباً بني املبادئ واألهـداف"وهو خيلط خلطاً    
السليم يقتضي  العكس ، أي اإلميـان بالفـكرة والعـقيدة  أوالً عن اقتناع وتثبيت بقيمها الذاتية ،مث 

وهذا هو منهج  األنبياء ) املنافع( السعي مبقتضاها مهما قابلنا يف طريقنا من صعوبات ، فضالً عن افتقاد 
  )٣(." والرسل عليهم 

ـ كما أن هذه الفلسفة كانت ملهمة للنظام الرأمسايل القائم على مبدأ املنافسة احلرة الذي ظهرت ٢
  -: مساوئه عند التطبيق ، واستفحلت أخطاره اليت تتضح كما يلي 

بالرغم من التقيد ببعض الفضائل كاألمانة واالنضباط والدقة ، ومراعاة املواعيد  -:ألألخالقية )أ     
ذه الفضائل ال تكتسب قيمتها إال ألا تفيد الرأمسايل وحتقق مصاحله ، ويظهر ذلك بوضوح يف ولكن ه

  .أساليب الدعاية واإلعالن 
  . االرتباط الوثيق باحلرب أي تنتمي إىل صميم بنائها وتركيبها الباطن ) ب   
  )٤( .االحنراف السلوكي يف اتمع الرأمسايل ) ج   
يف ضوء الفلسفة الربمجاتية  فإن اعتبار شروط وجود ) النفعي ( اً من التفسري ـ ومل يسلم الدين أيض٣

  .الدين وأصوله ونشأته ال أمهية هلا عند من يسأل عن قيمة الدين ، ألن قيمته فيما ينتجه 
أقام الدين على التجربة ، وحاول أن يطبق عليه منهجه الربمجايت ، وكانت دراساته يف هذا " وهو 

  برمجاتية ، ويبدأ  بالقول بأن اإلميان الديين هو استعداد للسلوك وإال كان جمرد فرض ميت سيكولوجية 
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٤٣٨هنري توماس ، مرجع سابق ، صـ)١(
  .٢٩٧توفيق الطويل  ، فلسفة األخالق ،مرجع سابق، صـ) ٢(
  .٣٤٦صـ مصطفى حلمي ، مناهج البحث يف العلوم السلوكية ،مرجع سابق،) ٣(
  .٥٣-٥١فؤاد زكريا ، آفاق الفلسفة ، مرجع سابق ، ) ٤(



١٨٦  
، وليست العقيدة عنده إال جمرد فرض أمكن حتقيقه عند صاحبه جتريبياً ، واالعتقاد يتحقق بالتجربة عن 

   )١(."طريق ما يترتب عليه من نتائج نافعة 

  )م١٩٥٢ـ١٨٥٩( :جون ديوي - ٣
  مدينة بريلنجتون بوالية فريمونت بالواليات م يف ١٨٥٩ولد جون ديوي يف عام " 

  املتحدة األمريكية ،ة وكان والده آرشيبالد تاجراً متوسط احلال ملماً ببعض الثقافة                    
  .، وكانت أمه ثرية وعلى جانب كبري من الثقافة                    

  كان يقضي وقت فراغه يف قراءة الكتب ،نشأ ديوي حمباً للقراءة و االطـالع ،                      
  باملكتبة العامة ، وبعد أن أمت املـرحلة االبتدائية و الثانوية يف مـدرسة بريلنجتون                    
  .ه اخلامسة عشرةالعامة التحق جبامعة فريمونت ، ومل يتجاوز سن                   

  ويف هذه اجلـامعة درس ديوي اللغة اليونانية  والالتينية والتاريخ والـرياضيات                      
  )٢." (والعلوم الطبيعية ونظرية التطور وعلم النفس والفلسفة ، وخاصة فلسفة أفالطون                   

 كبري أوسع من تأثريه نطاقاً  يف عامل الشؤون العملية قليل من الفالسفة هم الذين كان هلم تأثري"و     
كال وليس من قبيل املصادفة أن يكون األمر على النحو ، ألن ديوي يف مجيع كتاباته يسترشد بفكرة 
معينة هي أن الفلسفة مهمة إنسانية قلباً وقالباً ، وعلينا أن حنكم عليها يف ضوء تأثريها االجتماعي أو 

  )٣(." الثقايف
كما حاول تطبيق مبادئ هذه الفلسفة يف "  األداتية" ولقد أطلق على فلسفته امساً جديداً هو مذهب    

جماالت مل ختطر هلما على بال ، وهلذا مل يقتصر  نفوذه على أوساط الفالسفة احملترفني ، بل امتدت إىل 
  )٤( .التربية وعلم اجلمال ، والنظرية السياسية

سان ليست يف جوهرها إال حماولة متصلة من جانبه ليتم التوافق مع البيئة احمليطة إذ يرى أن حياة اإلن   
  )٥( .به 

  .إذ يتضح ذلك من خالل نظرياته التربوية واالجتماعية والسياسية على حد سواء
وتبدأ األداتية عند ديوي إذ أا حماولة لوضع نظرية منطقية دقيقة عن التصور واألحكام "   

  يف شىت صورها بالنظر قبل كل شيء إىل التفكري عـلى كيفية العمل يف حتديد النتائج واالستدالالت 
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٣٧٩حممود عبد الرزاق شفشق ، األصول الفلسفية للتربية ، مرجع سابق، صـ) ١(
  .٢٠١فؤاد كامل ، املوسوعة الفلسفية املختصرة  ، مرجع سابق ، صـ) ٢(
  . ٢٩٧فلسفة األخالق ، مرجع سابق، صـ توفيق الطويل،) ٣(
  .١١٥فؤاد كامل ، أعالم الفكر الفلسفي ، مرجع سابق ، صـ) ٤(
  . ٢٣٠أمحد فاروق حمفوظ ، مرجع سابق ، صـ) ٥(
  



١٨٧  
   )١(." املستقبلية حتديداً جتريبياً 

ويعين ذلك أا حتاول أن تضع قواعد منطقية يعترف ا عامة عن طريق استخالصها  من وظيفة العمل 
املتوسطة واملبدعة ، والغرض من األداتية تكوين نظرية عن الصور العامة للتصور واالستدالل ال عن هذا 

  . احلكم أو ذاك أو هذا التصور أو ذاك يف عالقته مبضمونه 
إذ كان متأثراً يجل من ناحية ، ولنظريات هكسلي " الترابط العضوي " أما احملور الثاين هو " 

  . البيولوجية من ناحية أخرى 
  أما احملور الثالث التجريبية فقد كان تراثاً مشتركاً  يف الفلسفة األجنلو سكسونية بوجه عام ،والفلسفة   

  )٢(." الربمجاتية األمريكية بوجه خاص 
أخذ عنهم روح الفلسفة واجتاهها "بذلك أخذ ديوي عن فلسفة اإلغريق أموراً ،ورفض أموراً أخرى و

إىل البحث يف األمور اإلنسانية ، وحماولة الرقي باتمع عن طريق التربية ، واجلرأة يف مواجهة التقاليد 
  )٣(. "اجلامدة 

سانية ، حيث يتذرع باملنهج العلمي وكان شغل ديوي الشاغل هو  تغيري القيم يف اتمعات اإلن
  )٤( .إلحداث التغري يف القيم األخالقية والسياسية واجلمالية 
   -: وقد خلص جون ديوي تطور فكره يف أربعة أمور هي 

االهتمام بالتربية نظرياً وعملياً، وخباصة للصغار، وأن التفلسف جيب أن يدور حول التربية من  -١
  . اإلنسانيةحيث أا تاج االهتمامات 

باعتبار أن العلم هو . إخراج منطق جديد للثنائية القائمة بني منهج العلوم ومنهج آخر لألخالق  -٢
  . التفكري النظري واألخالق هي السلوك العملي ، وهذا املنهج الذي مساه األداتية 

علم (لبيولوجية ختليص علم النفس من الرتعات امليتافيزيقية والبحث يف الشعور وتطبيق العلوم ا-٣
  . على دراسة نفسية اإلنسان)األحياء

والتاريخ ) علم اإلنسان(تطبيق العلم احلديث ومناهجه على العلوم االجتماعية مثل األنثروبيوجليا-٤
  .والسياسة ، واالقتصاد واللغة واألدب وغري ذلك 

  :الطبيعة األخالقية عند ديوي 
ة  أخالقية ألا ترى أمنا ينبغي أن يكون يصدر دائماً عما نزعة طبيعي" إن فلسفة جون ديوي تعرب عن   

  ــــــــــــــــــــــ
)١( Jown  Dewey , Philosopher of Science and Freedom, edited by Sidney  Nook ,١٩٥٠,pig ٤٦-٣  
  . ١١٧فؤاد كامل ، أعالم الفكر الفلسفي ، مرجع سابق ، صـ) ٢(
  . ٣٨٦األصول الفلسفية للتربية ، مرجع سابق، صـ حممود عبد الرزاق شفشق ،) ٣(
  .١١٨فؤاد كامل ، أعالم الفكر الفلسفي، مرجع سابق ،صـ) ٤(



١٨٨  
هو كائن  ويرتد دائماً حبيث إن كنا هنا بإزاء صورة تتسم أوالً بالذات بطابع الفعل أو النشاط والطابع  

النتقال من التقرير إىل التقدير أو من الدينامي أليت تتصف ا فلسفة ديوي هو الذي يسمح هلا با
  )١(. "  املالحظ إىل االلتزام أو من العلم إىل األخالق

ومن خالل ما سبق فنجد أن ديوي يتفق مع سابقيه يف القول بأن الفكرة ال تكون صواباً  ما مل تتحول 
  . عتناقه إىل سلوك ناجح يف حياة اإلنسان ، فاحلق  هو النتائج املوفقة اليت تترتب على ا

  على صعوبة أو مشروع للتخلص  حلل أشكال أو خطة للتغلب هي اقتراح بالقول أن الفكرة لذا جاهر   
من مأزق فهي يف كل احلاالت أداة للعمل ، ومبقدار جناحها يف توجيه سلوك اإلنسان مبقدار حظها من 

  )٢(. الصواب 
يتضح مما سبق أن ديوي يعد سلوك اإلنسان هو الدال على جناح الفكرة ، وهو ذا يدل على الفعل   

  . هو احلكم 
وجود مبادئ ثابتة يف التقاليد األخالقية واالجتماعية والسياسية والدينية والعلمية ، " وديوي ينكر   

ونزع إىل اإلصالح الذي يغري من كل شيء حىت جيعله مالئماً لظروف احلياة متمشياً مع روح العصر 
املشاكل اليت تعترضه ، والفرد  الصناعي اجلديد ،وقيم األخالق ومثلها تنشأ املواقف اليت يقفها الفرد إزاء

  )٣(." يف هذا النشاط يستهدف حل  املشكالت اليت تعترضه 
  - : وختتلف األخالقيات عند ديوي عن سائر تلك النظريات فهي كما يلي   

أخالق إنسانية تنبع من صميم احلياة اليت نعيشها على ظهر هذه األرض ،  وليست أخالقاً متعالية : أوالً 
  . إلنسان فرضاً تفرض على ا

أخالق اجتماعية ال حتصر السرية الفاضلة يف داخل الفرد بينه وبني نفسه ، وال تنبع من الذات : ثانياً  
  . أو النفس أو الضمري أو العقل 

  أخالق ميكن حبثها علمياً كما تبحث سائـر العـلوم الطبيعية ، وميكن ضبطها وتوجيهها كما: ثالثاً 
  )٤(. تضبط العلوم 

إميانه بأن القيم األخالقية هي أمور إنسانية تنبع من " ما أفكاره املتصلة بالقيم األخالقية فإن أمهها وأ
صميم احلياة اليت يعيشها اإلنسان على ظهر هذه األرض وليس أخالقا متعالية تفرض على اإلنسان  من 

  ) ٥( .جهة عليا 
  ــــــــــــــــــــــ  
  . ٧٥ق ، صـزكريا إبراهيم، مرجع ساب)١(
  . ٣٠١-٢٩٩توفيق الطويل ، مرجع سابق ، صـ)٣) (٢(
  .١٢٦-١٢٥أمحد فؤاد األهواين ، مرحع سابق ،صـ) ٤( 
  ١٤٠ـ ١٣٩عمر التومي الشيباين، مرجع سابق ،صـ)٥(



١٨٩  
  كما إميانه. كما أن إميانه بأن مصدر القيم األخالقية هي اخلربة والتجربة وتفاعله مع البيئة احمليطة به   
   ) ١( .بأن القيم األخالقية هي أخالق اجتماعية  ال تنبع من الذات أو الضمري أو العقل  

لقد خالف ديوي األديان السماوية ، والنظريات األخالقية القدمية اليت تقوم على اإلعالء من شأن    
تسامى إليها ، ويتمثل احلياة الروحية ، وعلى فرض معايري أخالقية تعد مثالً عليا ينبغي على اإلنسان أن ي

  .  ا ، حىت يسعد يف دنياه وتتزكى نفسه 

  :الدين عند جون ديوي

، لذا فالدين الذي يدعو إليه  )٢( وصف ديوي مذهبه بأنه طبيعي أو كما مساه مجال األفغاين الدهرية    
   .دين طبيعي دين اإلنسانية ؛ لذا كانت فلسفته ووليم جيمس هلما نفس السمة  

  : صف الدين عند الربمجاتية وعند جون ديوي باإلنسانية من خالل قوهلم أما و  
  نعيش اآلن أجزاء منها  متتد جـذورها متتد إىل املـاضي السحيق ، وهي"    

  إنسانية قد تفاعلت مع الطبيعة  ، إن األمور العـزيزة علينا يف احلضارة ليست
  والدمـوع  للجماعة اإلنسانيةمن صنع أيدينا ، ولكنها موجودة مثرة العـرق 

  املتصلة ، واليت تكون حلقة من حلقاا ، مهمتنا حفظ تراث القيم اليت تلقيناه ،
  ونقله وتعديله ، ونشره حىت يتسىن خللفنا أن يتسلمه أصلب عوداً، وأكثر أمناً ،

  إلميانوأيسر تناوالً ،وأعـظم انتشاراً  مما تلقيناه، ويف هذا تقوم  مجيع العناصر 
  ديين لن يقتصر على فرقة أو طبقة أو جنس،وقد كان مثل هذا اإلميان يف صميم 

  القلوب املشترك لبين اإلنسان ،ويبقى اليوم أن ينتقل هذا اإلميان املشترك من السر
  . إىل العلن ويتخذ سبيله إىل التحقيق                      
  إميان مشترك يتطور من تطور احلياة لن يكون هذا التغيري ،إله واحد ، ودين واحد                      
  يف الدين مضراً ،ألن التغيري يوضح مثلنا ،وجيعلها أبعد من الوهم واخليال ، وحيررنا                     
  )٣. "  (من عبء التفكري يف املثل الدينية كأا شيء ثابت ال قوة له وال منو                    

كما أن ديوي يتلمس حل املشكلة يف  )٤(. ا فالدين عند ديوي إنساين ، وليس إهلياً أو مؤهلاًلذ     
  . املتدين ال الدين فريد األمر إىل التجربة الدينية 

   :تزكية النفس والفلسفة الربمجاتية   

  عة من مذهب اإلنسانية وهو مذهب إباحي هدام ، ودعوة خاد"تقوم الفلسفة الربمجاتية على  -١    
  ــــــــــــــــــــــ

  .١٣٩وصـ ١٣٢أمحد فؤاد األهواين، مرجع سابق، صـ)٢)(١( 
)٣.( Jown  Dewey , A common Faith , Yale University Press, Newhaven ,١٩٩٩,pig ٥٧  
)٤(John Childs , American Pragmatism and Education , New York. Application –century –crofrs   

     Inc.١٩٥٠ , pig ٣٢٨.                                    
   



١٩٠  
قبل دهاه أعداء الدين ، وهو مذهب جديد من املـذاهب الكثرية اليت أنتجتها العقلية األوروبية يف 

وقيل هلا إنسانية نسبة إىل اإلنسان ، وقيل إا عاملية أو أممية ... راع مع الكنيسةاألساس يف خضم الص
ونادي أهلها بأن يتفق ويتألف مجيع الناس حتت اسم اإلنسانية بسبب اشتراك مجيع الناس يف أصل ...

طنية أو اخللق مع إغفال كل الفوارق بينهما مهما كانت تلك الفوارق دينية أو غري دينية ، قومية أو و
من الروابط فالبد أن يكون التجمع على اإلنسانية وحدها بدالً من الكنيسة وتعاليمها،  )١(."غري ذلك

وعلى أن يوجد دين موحد للكل حتت راية واحدة بعد أن ... وإن الدين أمر شخصي بني اهللا واإلنسان 
  .تسقط مجيع األديان ومجيع القوميات والوطنيات

... أو ادخل بال عقيدة ...اخلع عقيدتك على الباب كما ختلع نعليك "وبالنظر يف العبارات املاسونية   
  . بال دين ومن مث بال أخالق

    )٢(. "فالدعوة إىل اإلنسانية دعوة مهذبة لنشر اإلحلاد جبسارة يف األرض حىت يتم إغواء الناس ذا    
  ضيق"املتعصب "ضد أصحاب الدين ممن كان متمسكاً بدينه فهذا وإمنا توجه الدعوة اإلنسانية فقد    

الذي يفرق بني البشر على أساس الدين ، وال يتسع قلبه لإلنسانية فيتعامل معها بال حواجز يف "األفق 
  .القلب أو الفكر أو السلوك 

يف األسواق، فاحلق فهم ينظرون إىل القيم الثابتة كاحلق واخلري كما ينظرون إىل السلعة اليت تطرح - ٢   
   )٣(. أو اخلري معياره املنفعة املادية اليت ستعود عليهم من ورائها وليس معياره القيمة يف ذاا 

اندفع الربمجاتيون إىل تكديس الثروات من خالل فلسفتهم اليت تعظم املنفعة ، وتزدري القيم الثابتة  -٣
  )٤(. ،وبذلك انتشر االحنراف السلوكي ومتجيد العنف 

جعل الدين عالقة نفعية بني العبد وربه وإضاعة اإلميان الذي يهب اإلنسان على مقاومة اعيت -٤
  .الصعاب 

حصرت مطالب اإلنسان يف النواحي املادية ورفض اجلانب الروحي وقصرت العقل على التفكري - ٥  
وحده ال يكفي صحيحاً أن التقدم احلضاري واملادي مطلوب ولكن _يف حل املشكالت املادية وحدها 

  .، فمجموع اإلنسان وخصائصه ال تشبعه النواحي املادية 
  فالدميقراطية تعين حكم الشعب نفسه بنفسه "تدعـي الربمجاتية تبنيها لقيم احلـرية والدميقراطية ، -٦

   ــــــــــــــــــــــ
  .٨٢٨-٨٢٧، صـ٢م ، جـ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧، جدة ،  غالب علي العواجي ، املذاهب الفكرية املعاصرة ،املكتبة العصرية الذهبية) ١(

  . ٥٩٠- ٥٨٩م ، ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣حممد قطب، مذاهب فكرية معاصرة، دار الشروق، القاهرة، ) ٢(
  .٢٤٠، صـ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦مصطفى حلمي، اإلسالم واملذاهب الفلسفية، دار الكتب العلمية، بريوت، )٣(
  .٧٩على لنب ، مرجع سابق ، صـ) ٤(
  



١٩١ 
  . وهذا خمالف لألديان وفيه صور من  الطغيان وتسلط العباد على العباد  )١(."ه لنفس   
عاجل اإلسالم مشكلة امللكية الفردية بطريقة يستأثر فيها االنتفاع مبنافعها ، والتصرف يف حملها ، - ٧  

  . بدون سرف وال تبذير ، وأيضاً منع التقتري ، وجعل يف املال حق 

#ÏN(قال اهللا تعاىل u™uρ #sŒ 4’n1öà)ø9$# …çµ ¤)ym t⎦⎫Å3ó¡Ïϑ ø9$#uρ t⎦ ø⌠ $#uρ È≅‹ Î6 ¡¡9$# Ÿω uρ ö‘Éj‹t7è? #·ƒ É‹ö7s? ∩⊄∉∪ ¨β Î) t⎦⎪ Í‘ Éj‹t6 ßϑ ø9$# (#þθ çΡ% x. 

tβ≡uθ ÷z Î) È⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# ( tβ% x.uρ ß⎯≈ sÜø‹¤±9 $# ⎯Ïµ În/tÏ9 #Y‘θ àx. ∩⊄∠∪                           () ٢٧-٢٦سورة اإلسراء آية(  

أا ملكية استخالف من اهللا مالك الوجود إىل اإلنسان خليفته يف األرض، ومن " وما أساس امللكية      
شروط االستخالف يرعي اخلليفة ما يف يده من نعم اهللا ، ويتعهد مرافقها بالصيانة والتقوية 

  . وإعطاء احلق الذي عليه يف امللكية  )٢(."والتحسني
املبادئ واألفكار البشرية ،واألخالق القائمة على املنفعة اليت م الفرد ال ميكن لفلسفة تقوم على هذه   

أوالً دون النظر ملصاحل اتمع ، وهي مستمدة من التطور املطلق ،ودين جمموعه نسيب أن تزكي أنفس 
  .أفرادها 

  -: البوذية الفلسفة 
  يف جنوب " كيل واستو " قريب من يف مدينة لُمبنِي )م . ق ٦٢٣( ولد بوذا عام                     

  نيبال ، وكان أبوه  ملك ساكا وكان امسه سدهارتا ، وكان يطلق عليه عدة ألقاب                    
  أي املتبتل واملنعزل من قبيلة ساكيا و) ساكياموين( أي الراهب ، و) جوتاما ( مثل                    
  . أي البالغ أو املخلص) تتاغاتا (                    

  فتعلم الفنون العسكرية من الـرمي والفـروسية ، وتعلم النظريات الفلسفية اليت                       
  )٣.(كانت شائعة يف عصره، أتقن فيها                    

فبدأ حياة الترهب، لذلك حيسن بنا يف هذه اجنذب حنو دنيا الرهبنة " ويف مرحلة من مراحل حياته   
  )٤(. " املرحلة من حياته أن  نسميه غوتاما أي الراهب أو غوتاما أسر الفلسفة اهلندية

األساس الذي بنا عليه حبثه وجتربته  أساس فلسفي خالص  حىت " البوذية على رأي بوذا فلسفة إذ 
  )٥( ." وضعه كثري من الباحثني املعاصرين يف صفوف الفالسفة

  دين  وكذلك  بعض املفكرين الغربيني يرون أن البوذية ديناً ألا ترسم  الطريق " ويعتقد البوذيني  أا 
  ــــــــــــــــــــــ

  .٣٨ت ، صـ.سعيد عبد العظيم ، الدميقراطية يف امليزان ، مكتبة الفرقان ، اإلسكندرية ، د)١(
  . ١٣٢م ، صـ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦روة يف اإلسالم ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، عبد السميع املصري ، عدالة توزيع الث)٢(
  . ٩٠ـ ٨٦عبداهللا مصطفى نومسوك ، مرجع سابق، صـ) ٣(
  . ١٤٤م ، صـ٩٩٧هـ ـ ١٤١٧أمحد شليب ، أديان اهلند الكربى ، مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة ، ) ٤(
  . ١١٥عبداهللا مصطفى نومسوك ، مرجع سابق، صـ) ٥(



١٩٢  
للتخلص من الذنوب ، وألا فيها جانباً روحياً ، وألن معتنقيها ميتازون حبماسة قوية ال تتوفر إال يف  

  )١(. " األديان 
  تعيش يف اخلياالت واألوهام ، وال تواجه مشكل احلياة وصعاا ، وهي أقرب إىل"كما أن البوذية       

  )٢(. "التجرد والزهد ختلصاً من الشهوات واآلالم الفلسفة يف احلياة منها إىل الدين ، وتقوم على 
القول بالتغيري الشامل يف العامل فيفترض بوذا عدداً من األفكار الفلسفية اليت "وقد تضمنت البوذية      

تستحق االهتمام إن احلياة جدول من الصريورة وال يوجد شيء دائم يف الذات املادية والشيء يتعلق 
د عليه ، ومن هنا ينبع اإلميان ، وبأن ال ثواب وال عقاب وبأننا نتحمل نتيجة بالشيء اآلخر ـ ويعتم

  )٣(. "كل عمل لنا
مل يكن نبياً وال صاحب دين ومل يتلق وحياً وإمنا هو باحث فيلسوف مفكر عاش على "وبذلك فبوذا 

  )٤(. "األرض وفكر فيما حوله من اإلحياء ورأى ما يرتل م من متاعب 
  _:الفلسفة البوذية على أربع قواعد خمتصرة فيما يلي  وتقوم دعائم  
ما هو األمل ؟ الوالدة والشيخوخة واملرض واملوت امل واالنفصال عما حنب واالجتماع مبا نكره )١"

  . واليأس والفشل كل هذا امل 
ما هو مصدر األمل ؟ الشهوة والتعطش إىل الوجود الذي يسلمنا إىل اللذة ، وجتديد الوالدة )٢
  .اإلحساس بالرغبة واألنانية كل هذا مصدر األملو
  .كيف إفناء األمل؟إن اآلالم ال تفىن إال بالتحرر من الذات واالنفالت من كل رغبة وشهوة )٣  
الرؤية السليمة ، القرار السليم ، _ :ما هي الطريقة املوصلة إىل إفناء األمل؟ إا املمرات الثمانية )٤  

  )٥(."السليم ، السلوك السليم ، اجلهد السليم ، التفكري السليم ، والتأمل السليمالكالم السليم ، العمل 
هذه احلقائق األربعة هي فلسفته وهي منصبة على جتريد النفس ، وقمع الشهوات ، وإبطال الرغبات 

  وسيتم تبني هذه احلقائق . والتحرر من أمور الدنيا 
  _:احلقيقة األوىل )١  

  احلياة عند بوذا ليست إال سلسلة من موكب اآلالم احلافلة بالعذاب والتعب والكد والكفاح يف     
  ــــــــــــــــــــــ

  .١٩٥ت ، صـ.، د) الديانات القدمية (جمموعة من األساتذة ، موسوعة األديان يف العامل ، دار كريبس انترناشيونال ، بريوت ، ) ١(
م ٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٤ألعظمي ، دراسات يف اليهودية واملسحية وأديان اهلند ، مكتبة الرشد ، الرياض ، حممد ضياء الرمحن ا) ٢(

  .٦٣٧،صـ
  .١٠٠صـ.م١٩٨٨هـ ـ١٤٠٨كارل ياسريز، فالسفة إنسانيون، ترمجة عادل العوا ، بريوت ، منشورات عويدات ، )٣(
  .    ١٧٥أمحد شليب ، مرجع سابق ، صـ)٤(
  .١١٦ك ، مرجع سابق ، صـعبد اهللا مصطفى نومسو)٥(

                                   



١٩٣  
  )١. "(سبيل البقاء والوجود على هذه األرض

 .ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم ،وهذه احلقيقة باطلة  كل الباطل ، وهى ختالف القرآن الكرمي 
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  _:احلقيقة الثانية )٢  
السبب يف وجود "إن كل شيء له سبب أو عامل ، والبد هلذا األمل سبب أو عامل لذا فإن      

اإلنسان عند بوذا هو الرغبات والشهوات ألا هي اليت تبعث يف اإلنسان الرغبة يف اللذة والتملك 
ت والشوق إىل عامل مستقبل ، فإذا وجدت هذه الرغبات والشهوات ، وجد اإلنسان ، وإذا انته

   )٢(. الرغبات والشهوات انتهى وجود اإلنسان 
  )٣(." وترجع نظرة بوذا إىل الرغبة وهوى النفس وترمجة ذلك يف النعيم والترف الزائد "  

الذي يسبب الرغبة يف " أفيديا"أن سبب الوالدة واملوت هو اجلهل " ومزاعم احلقيقة الثانية هي     
دراك الستة هي احلواس اخلمس والعقل ،وسبب إدراك الستة العيش ، سبب هذه الرغبة وجود آالت اإل

اجلمع والتركيب بني اجلسم والروح ، وسبب هذا التركيب وجود اجلسم مع رغبته يف العيش يف حياته 
  )٤(. "السابقة 

  .وهذا ناموس العلة واملعلول ، وهذا معتقد قائم على الكفر باهللا واليوم اآلخر واإلميان ذا الناموس    
   -: احلقيقة الثالثة ) ٣

إعدام األمل وهي مبنية على احلقيقة السابقة اليت تقول أن األمل واألحزان واملشكالت اليت يعانيها "    
  اإلنسان كلها منبعث من السبب ، وهو زمحة اآلمال واألماين والرغبات والشهوات اليت تروا اإلنسان ،

أي يف استطاعة اإلنسان التخلص من هذه اآلالم  وحتتضنه دائماً ،وإن هذا السبب قابل للزوال
واملشكالت وذلك مبنع مجيع الرغبات والشهوات واآلمال واألماين ، واإلفالت منها ائياً، وإنكار 

  )٥(. "بكل الوسائل وقطع مجيع الصالت" أنا " الذات مطلقاً والتحرر من كلمة 
   ــــــــــــــــــــــ

  .٢٥٦_٢٥٥م، صـ١٩٧٨هـ ـ١٣٩٨ب، ٢٥٥١ول البوذية ، مكتبة باناخار، بانكوك،سانج جانترا راغام ، أص)١(
)٢(Chatterjee and Dhirendramuhan ,Introduction to Indian Philosophy , Muhachula 

Buddhist  University ,Bangkok, ٢٥١٩Be,١٩٧٦A.D.,pig ٢٢١.                          Satischandra  
  . ٦٤م، صـ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩ن ، .، تاريخ الفلسفة الشرقية ، د عالء محروش) ٣(
) مهانات(، ترمجة سانان شايا نوكول، )الكتاب املقدس يف البوذية ( تري بابيتاس ) / مها مونج كوت راجا فيد بايل ( اجلامعة البوذية )٤(

  .١١٣، صـ٧م ، ط١٩٨٣هـ ١٤٠٣ب، ٢٥٢٦بانكوك ،
)٥(Sat . Chandra . Ibid . pig .٢٢٧.  



١٩٤  
قال اهللا تعاىل .وهذه احلقيقة خمالفة ملا جاء يف القرآن من الصفات البشرية اليت يتصف ا حىت الرسل    
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إمنا أنا "رسول اهللا : وما جاء يف السنة النبوية املطهرة من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنهما قال   
  )٢(."بشر أرضى كما يرضى البشر ، وأغضب كما يغضب البشر

  الوسيلة إلعدام األمل _ :احلقيقة الرابعة ) ٤
أو املمر الوسط بني التلذذ الشعب الثماين "وإلعدام األمل طريق واحد عند بوذا وهي ما يسميه    

  )٣(."والزهد 
  _:سالمة الرأي )١"_  :وهي كما يلي 

  األمل ، وسبب األمل ، وإعدام األمل ، والسبيل ( أي املعرفة باحلقائق األربعة       
  .وتكون باهلدوء الدائم وعدم االستسالم للفرح أو احلزن )إلعدام األمل                          

  _:سالمة النية )٢                        
  وتكون دوء املرء دائما وبعزمه على التخلص من الشهوات وعدم إيذاء أي      
  .خملوق                         
 _:سالمة القول )٣                        

  .وتكون باالبتعاد عن الكذب والنميمة وعدم التلفظ بالكلمات الفاحشة 
  _:سالمة الفعل )٤                        

  وتكون باالبتعاد عن السرقة وقتل احليوانات واالعتداء على حق الغري وفعل                          
  ما يأسف له أو خيجل منه                        
  _:سالمة العيش )٥                        
  وتكون بالكسب احلالل والبعد عن العمل السيئ مثل الرتيف وعن اخذ السلع                         

  .املسروقة وعن اغتصاب املرء ما ليس له                       
  _:سالمة اجلهد )٦                        
  .االبتعاد عما هو شر بأن يسعى املرء دائما إىل كل ما هو خري و                        
  _:سالمة التفكري )٧                        
  .الذي جعل املرء يتعلق باألوهام ويسعى لباب األمور " أفيديا"وتكون بقطع اجلهل                         

   ــــــــــــــــــــــ
  .١٥٥ـ١٥٤صـ، ١٦حيي شرف الدين النووي ، صحيح مسلم بشرح النووي ،مرجع سابق ، جـ)٢( 
  .٤٠٥اجلامعة البوذية ، مرجع سابق ، صـ)٣(
  



١٩٥  
  _:سالمة التأمل )٨                    
  وتكون بصفاء النفس والبصرية وإجياد التأمل الدائم وعدم اخلوف والتعلق ، وال تتأتى    
  )١."(االباتباع القواعد                   

  _:األلوهية يف البوذية 
أول األمر يتحاشى الدخول يف مباحث األلوهية خوفاً من أن يقع يف املتناقضات ، ويترك كان بوذا "  

   )٢(."الناس حيارى 
كما أنه مل يكن ليعري التفاتاً إىل مسألة احلديث عن اهللا  سلباً وال إجياباً ، ولذا فإن اهللا مسألة متروكة    

  . ا كان يسخر من اهللا واحلديث عنه ولكن البعض اآلخر يرى أن بوذ... " جانباً يف البوذية 
ولكننا نالحظ أن أتباع بوذا من بعده قد حتدثوا عن اهللا ، وذهب بعضهم إىل االعتقاد بأن روح اهللا قد 
حلت يف بوذا ، فأصبح هذا يف جانب منه إنساناً من حيث تكوينه املادي ، ويف جانب آخر إهلاً ، 

   )٣(." وهكذا رفعوه إىل مصاف اآلهلة 
يرى كثري من الباحثني يف األديان إن البوذية فلسفة أخالقية وآداب للسلوك أكثر منها دين ، " لذا    

  )٤(."وإن أتباع بوذا هم الذين رفعوا هذه الفلسفة إىل مستوى الدين 
والعلم اإلهلي وهو ال يعرف ربه وخالقه وإهله " النرفانا" كيف يدعي بوذا أنه حصل على " لذا    

انه يدعو إىل دينه ليخرجهم من املصائب واآلالم ، ومن هنا تشكك الناس كثرياً يف البوذية ويضاف إىل 
  )٥(."وكوا ديناً 

ومن خالل قيامها على أساس كهنويت مقرر،  فال  تتزكى النفس مع مثل هذه املعتقدات اليت تدعو   
   .إىل اإلحلاد والكفر 
   -:البوذية والعامل 

تم بالبحث يف ظواهر الكون املترامي األطراف ، كما أا ال تم مبعرفة أصل البوذية ال "كما أن   
الوجود وتكوينه والغاية منه ، فالبوذية ال تنكر وجود خالق للكون ، وإمنا ال تم مبعرفة  ذلك الذي 
 خلق الكون ، إا ترى فقط العامل ملئ باآلالم واألحزان ، وهو عامل ومهي خداع ألن كل شيء فيه
  وهم وسراب فهو يف صريورة دائمة ومستمرة ، وليس فيه إال حوادث ،و ظـواهر متغرية على الدوام  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٦ـ١٢٥عبد اهللا مصطفى نومسوك،مرجع سابق ، صـ)١(
  .١٥٢املرجع السابق ، صـ)٢(
  .١٧١م، صـ١٩٨١هـ  ـ١٤٠١، دار األندلس ، بريوت ، مهدي فضل اهللا ، آراء نقدية يف مشكالت الدين والفلسفة واملنطق )٣(
  .١٢٤، صـ١م،جـ١٩٨١هـ ـ١٤٠١ت، .عبد الغفور عطار ، الديانات والعقائد يف خمتلف العصور ، مكة املكرمة ، د)٤(
  .٦٤٦حممد ضياء الرمحن األعظمي ، مرجع سابق، صـ)٥(



١٩٦  
  )١( ."ومن خالل احلقائق األربع الذي ال يكلف نفسه إال معرفتها

ومن خالل  احلقائق فقد أنكرت حقيقية العامل احلسي بدرجة أوقعها يف التناقض ؛فالعامل الذي ال    
حقيقة له ال ميكن أن توجد فيه ظواهر أو أعراض هلا حقيقة ؛لذا جيب التأكيد على عدم وجود ظواهر 

  . احلزن والشقاء يف العامل 
لعناصر السائدة يف العامل من الصحة يف شيء ، فنحن كما أن القول بأن احملن واآلالم هي وحدها ا 

نالحظ أن يف احلياة الفرح والترح ، واملرض والصحة ، والضحك والبكاء ، والغىن والفقر ، واحلرب 
  . والسالم ، واحلياة واملوت وامليالد ، والنعمة والبالء ، والسعادة والشقاء 

  -:البوذية واإلنسان 
  البوذية ترى أن الذات غري واقعة أو جمرد لفظة مفترضة ، وليس هلا وجود ،"        
  -: ويطلقون على هذه النظرية بأناتا أي ال ذات ،وهنا هلا تفسريان                         
  أي ليس لإلنسان ذات حقيقية  بل ذات ومهية خيالية تتكون من مخسة : أوالً     

  .الوعي ) ٥.  التفكري)٤.التذكر ) ٣. احلواس ) ٢.  اجلسم)١:عناصر وهي                       
  إن هذه العناصر اخلمسة يتكون منها اإلنسان ليست ذاتاً لإلنسان  ، وإمنا هي        

  جمرد حاالت أو سلسلة اليت ختضع لقانون شامل وهـو قانون احلـدوث والتغيري     
  سان ليس له ذات حقيقية،إمنا جمرد هلذه العناصر اليت حتدث والزوال والفناء ، فاإلن      
  .،وتتغري وتفىن حسب األسباب والعوامل                     

  فسره بعض الفالسفة البوذيني املعاصرين بأن ال وجود للذات ، وال وجود : ثانياً                        

  )٢("  .لود للروح أي ال حقيقة وال خ                     

  .خالصة القول بأن بوذا مل يسلم بوجود الذات كشخصية موحدة ومل يسلم خبلود الروح وحقيقتها 
السؤال الذي يطرح نفسه هو مل وجدت الشخصية إذن ، وكيف نتحدث عنها ؟ وهب أن اإلنسان " 

فىن وستذهب معه ختلى عن خصائصه اإلنسانية العامة فما الذي يتبقى فيه كانسان يا ترى؟ أن بدنه سي
الغرائز وامليول الرتباطها به ،وكذلك سيتالشى عقله العتماده على التجريد من الظواهر واحملسوسات 
وهذا يعين أن اإلنسان إذا ما استطاع حتقيق اخللود لنفسه فإنه يف الواقع لن يتعرف هو على نفسه ، ولن 

  ) ٣(." يعرفه أحد ألنه فقد كل ما كان يعرف أو يتميز به 
إن القصور الفكر يف البوذية يتمثل أصالً يف عدم رؤيتها لعناصر ثابتة ذات قيمة جوهرية يف اإلنسان ،  
  وهي قد اضطرت إىل التحدث عن خلود كلي عام عند ما رأت أن نظـرا إىل اإلنسان تؤدي به إىل

  ــــــــــــــــــــــــــــ
                   .       ١٧٣مهدي فضل اهللا ، مرجع سابق، صـ) ١(
  .١٣٠-١٢٩عبداهللا نومسوك ، مرجع سابق ،صـ) ٢(
  .٢٧٤، صـ٢٥٥ـ٢٥٤م، صـ١٩٧٠هـ ـ١٣٩٠ن، القاهرة ، .حممد كمال إبراهيم جعفر ، يف الدين املقارن ، د)٣(



١٩٧  
الضياع والشقاء والتفلت من كل ما ميت بصلة إىل عامل األخالق ، لقد وضعت هذا األمل اخلافت 

طلق لكل من يستطيع االنسالخ من وجوده املادي لكي ال تكون مذهباً فوضوياً يؤدي إىل باخللود امل
  ؟...استباحة الفرد لكل ما يرغب فيه يف احلياة ، ولكي تعطى للحياة معىن ما 

لذا فاإلنسان يف نظر البوذية ليس خملوقاً لغاية معينة بل هو وجد نتيجة لسوء تقدير ، وعلى اإلنسان "  
هذا الوجود بإلغاء هذا الوجود نفسه ، عن طريق إذالل النفس وكبت اخلواطر واألفكار  أن يصحح

والتحكم يف األحاسيس وقهر البدن والتخلي عن كل شيء حىت الرغبة يف احلياة فضال عن امتالك أي 
  )٢."(شيء على اإلطالق 

فكيف ميكن يا ترى لإلنسان أن إن دعوة البوذية إىل احملبة وحمبة اآلخرين يوقعها يف التناقض أيضا ،  
حيب غري ه وهو ال حيب نفسه ويود التخلص من حياته ؟ وكيف تكون هذه احملبة ؟ وهل تكون مبحبة 
نفس اآلخر فقط دون جسد وشهواته وهو ما تنكره البوذية ؟أما تكون مبحبة روحه وجسده معا وهذا 

املادة لبلوغ النرفانا واالحتاد ا حيث  ما يناقض الدعوة البوذية إىل التخلص من سلطان اجلسد وريق
  السعادة األبدية ؟

     وهي تعين"_ :الــنـرفـانـا 
  .اخلمود والربودة )١
  .التجرد من أغالل احلياة وقيودها)٢
  . التجرد من الطعنات ، ومن فكرة الذات )٣

على هذا املفهوم " نرفانا"وتفيد مغزى واحد وهو التخلص أو التحرر من مجيع الشهوات واآلالم ، و   
  )٣(."هي احلالة اليت مخدت فيها مجيع الشهوات والرغبات مخوداً ائياً 

   )٤(. "هي السعادة العليا اليت تتاح للمخلوقات"أو   
أو الفناء اليت تدعو إىل جتريد النفس عن الرغبات " النرفانا " إن اإلسالم دين الفطرة فهو ال يقر بعقيدة 
  .وكبت نوازعها حىت تتعطل إرادا ومتوت 

كما أن اإلسالم وضع وسائل تزكية النفس وذيب األخالق ،وتقوية الصلة بني اهللا واإلنسان عن    
بالرياضيات أو التأمالت  طريق العبادة والذكر ، وطاعته فيما أمر ، واالنتهاء عما حرم اهللا ، وليس

  .الشاقة سوى أوهام ال يقبلها العقل ، وال تستجيب هلا الفطرة السليمة 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٦_١٧٥مهدي فضل اهللا ، مرجع سابق ، صـ)٢( 
  . ٣٢٠اجلامعة البوذية ، مرجع سابق ، صـ) ٣(
  .٤٧عباس حممود العقاد ، مرجع سابق ، صـ) ٤(
  



١٩٨  

  -:البوذية للمرأة  نظرة
نظرت البوذية إىل املرأة نظرة عدائية واحتقار، واعتربها  املسؤولة األوىل عن أسباب الشقاء اإلنساين    

العامل يف استمرار احلياة اليت تربط الفرد بالزواج واألطفال واألشياء املادية، وهكذا مل " ؛ ألا  هي 
ة اليت هي باختصار دعوة كاملة إىل الرهبنة يف احلياة ، ومل يكن للمرأة دور إجيايب أو خالق يف البوذي

   )١(." تكن هذه النظرة إىل املرأة يف دين أو فلسفة قدمية أو حديثة 
وهذا ما خالف اإلسالم البوذية فقد كرمها ، ونظر إىل دورها يف عملية استمرار احلياة عن طريق    

  . اإلجناب نظرة تقديرية رفيعة

   -: بوذيةاألخالق عند ال
من القضايا اهلامة اليت اهتمت ا البوذية اهتماماً كبرياً قضية األخالق ، وميكن القول بأنه اجلزء    

  . اخلصب يف هذه الفلسفة 
  .األخالق اخلاصة ) ٢. األخالق العامة) ١:  وتنقسم األخالق عند بوذا إىل قسمني"      
  .العالية ) املتوسطة  ج ) االبتدائية  ب) قسم بوذا  تعاليمه إىل ثالثة درجات وهي  أ  
  :األخالق يف الدرجة االبتدائية هي                    
  جاء النهي عنها )  Sila( ذكر بوذا مخس رذائل أو ما يعرف عند البوذيني باسم                  
  رعايتها كان يف  على صورة وصايا ،وهى لو اخذ الشخص نفسه ا ، ورعاها حق                   
  .األخذ ا استيالء تام على اإلرادة                    

  . عدم قتل أحد وال تقضي على حياة حيوان ) ١_ :وهي كما يلي                     
  . ال تأخذ ماال يعطى لك ) ٢                                        
  . ال تكذب وال تقل قوال غري صحيح) ٣                                        
  .ال تشرب مخرا وال تتناول مسكرا  )٤                                              

  . ال تباشر عالقة جنسية حمرمة) ٥                                        
  وهناك مقابل هذه فضائل هي التحلي بالرمحة والكسب احلالل والصدق والوعي                    
  )٢." (الكامل والعفة                    

وهذه لعامة البوذيني املدنيني الذين يسكنون املنازل ، أما الذين يتطلعون منهم إىل سلك الرهبنة فعليهم 
  .ليت توصلهم إىل الرهبنة وهي من األخالق املتوسطة فوق ذلك إتباع الوصايا العشرة ا

  .االمتناع عن الطعام يف الليل ، وعن تناوله أكثر من مرة يف اليوم ) ١"                   
  .االمتناع عن تزيني اجلسم بالعطور والزهور أو الدهن ) ٢                    

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٧٧، مرجع سابق ، صـمهدي فضل اهللا )١(
  .١٣٥عبد اهللا نومسوك، مرجع سابق ، صـ)٢(



١٩٩  
  .االمتناع عن الرقص والغناء وعن حضور حفلتهما وعن مجيع املالهي واأللعاب ) ٣                    
  .الكف عن اقتناء املقاعد واملساند الفخمة والفراش الوثري احملشي بالقطن ) ٤                    

  .االمتناع عن إبادة النبتات وإماتتها ) ٥                    
  .الكف عن اهلراء وفظاظة الكالم والنميمة ) ٦                    
  .الكف عن القمار والرشوة ) ٧                    
  .الكف عن الوساطة بني الناس ) ٨                    
  .يف الكالم للحصول على املطالب الدنيوية  الكف عن التزييف) ٩                    
  .الكف عن قبول اهلدايا النقدية وعن اقتناء الذهب والفضة ) ١٠                    
  وهذه الرذائل البوذية العشر وصفها بوذا ألتباعه من الرهبان دون غريهم باإلضافة إىل                     
  .النظم واآلداب                     
  الذين حطموا القيود  Arhat)(أما الدرجة العالية من األخالق فهي درجة القديسني                     
  )١. " (العشرة السابقة حتطيماً كامالً                     

  ـ:تزكية النفس و الفلسفة البوذية
ه شيئاً ومهياً خالياً فكيف من تعاليم بوذا اللجوء إىل النفس دون الغري ، وإذا كانت النفس يف نظرت)١

  ميكن اللجوء إليها ؟ أليس اللجوء إليها هو اللجوء إىل الوهم واخليال ؟
من تعاليم بوذا أن الذات ليس هلا وجود أي ومهية فهل يعقل أن تكون لألخالق مكانة يف ذات )٢

  .ومهية ،وال ميكن أن تتمتع بأدىن ما ميكن من الثبات واالستمرارية 
" كارما" عاملاً من الوهم واخليال واخلرافة ، فهي تتناقض مع عقيديت " أنا "بوذا أن الذات  من تعاليم)٣
" أنا " إذ ال يعـقل أن تـتحمل الـذات ) تناسخ األرواح ووجوه الوجود"(التناسخ "و)قانون اجلزاء (

  .مسؤولية أعماهلا يف حياا السابقة وتولد يف حياة بعد حياة 
قيمة اإلنسان الذي خلقه اهللا يف األرض ، واحلق أن وجود اإلنسان وكل ظواهر حتط الفلسفة من )٤

β¨(قال اهللا تعاىل . الكون وجود حقيقي ال وجود ومهي  Î) ’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ;M≈ tƒ Uψ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σçΗ ø>Ïj9 ∩⊂∪ 

’ Îûuρ ö/ä3 É)ù= yz $ tΒ uρ ‘]ç6 tƒ ⎯ÏΒ >π −/!#yŠ ×M≈tƒ#u™ 5Θöθ s)Ïj9 tβθãΖÏ%θ ãƒ ∩⊆∪ É#≈ n= ÏG ÷z$#uρ È≅ø‹©9 $# Í‘$ pκ̈]9$#uρ !$ tΒ uρ tΑt“Ρr& ª!$# z⎯ÏΒ 

Ï™!$ yϑ ¡¡9 $# ⎯ÏΒ 5−ø— Íh‘ $ uŠôm r'sù Ïµ Î/ uÚö‘ F{$# y‰÷è t/ $ pκÌEöθ tΒ É#ƒ ÎóÇn@ uρ Ëx≈tƒ Ìh9$# ×M≈tƒ#u™ 5Θöθ s)Ïj9 tβθ è=É)÷è tƒ ∩∈∪ (  

  )٥-٣سورة اجلاثية آية (                                                                                       

وقع بوذا وأتباعه يف أوهام حقيقية وهي عدم االعتراف بوجود قدرة عليا وأنه اخلالق سبحانه وتعاىل     
  باهللا وعدم التدبر يف خلق اهللا للوصول إىل وجودهاملدبر للكون واإلنسان واحليوان كما وقعوا يف الكفر 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٧عبد اهللا نومسوك، مرجع سابق ، صـ)١(



٢٠٠  
  .واإلميان به 

’(قال اهللا تعاىل  Îûuρ ÇÚö‘ F{$# ×M≈tƒ#u™ t⎦⎫ÏΖÏ%θ çΗ ø>Ïj9 ∩⊄⊃∪ þ’ Îûuρ ö/ä3Å¡àΡr& 4 Ÿξ sùr& tβρ çÅÇö7è? ∩⊄⊇∪ ’Îûuρ Ï™!$ uΚ ¡¡9$# ö/ä3è% ø— Í‘ $ tΒ uρ 

tβρ ß‰tãθè? ∩⊄⊄∪    (                                                                                  )٢٢-٢٠سورة الذاريات آية(  

  

تزكية النفس تكون بإتباع ما جاء به اهللا سبحانه وتعاىل ، املصطفى صلى اهللا عليه وسلم ، ومل يأمر    
  . اهللا على لسان رسوله بشقاء اإلنسان ، وحتمل أعباء ال يطيقها اإلنسان 

  :  خالصة

فظهر عدم  متت دراسة الفلسفة الواقعية والربمجاتية والفلسفة البوذية ، واليت جاءت من عند البشر 
 وحدة الفكر ، والتشتت يف الفكر واالختالف يف الرأي فكل فيلسوف ظهر برأي من عنده ، ومل يراعي
اإلنسان وخصائصه ، وحدد ما يراه مناسباً له ، ولتحقيق املصلحة اليت حيققها ، فلم تتضح من هذه 

 . الفلسفات أي بادرة  تقوم على تزكية النفس 
بإذن اهللا تعاىل عن كل ما يتعلق عن الفلسفة املثالية، كيفية حتقيقها لتزكية ويف الفصل القادم تتم    

  . النفس 
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٢٠٢  

  : توطئة
تزكية النفس هي مراد كل من أراد االتصاف بأنه مطيع هللا سبحانه وتعاىل ولرسوله صلى اهللا عليه    

وسلم ، ولكي يكون اإلنسان مطيع هللا سبحانه وتعاىل البد له بأن يلتزم  أوامره وتبعها وينتهي عن كل  
  .، وترتقي يف منازل العابدين ي عنه ، فيلتزم باإلميان به ويوحده، وجيعل عبادته له خالصة فتزكو نفسه

كان الفصل السابق دراسة عن الفلسفات الواقعية واليت تعود إىل أيام أرسطو ، وتنحدر عرب توما 
 . األكويين  ، مث استمرت عري الكنيسة الكاثوليكية الرومانية 

العقل ولقد انقسمت الواقعية حسب تطورها إىل أقسام واجتاهات ، قسم منها تؤمن أن املادة و  
موجودان ، وقسم يركز على الوجود املادي ، وتنوعت أقسامها وانضوت حتتها فلسفات ، ومدارس 

  .فكرية 
ومن خالل هذه االجتاهات واألقسام اليت وجدت مل تظهر تزكية للنفس من الناحية العقائدية و من    

ن الناحية االقتصادية ، ومن الناحية الناحية العبادية ، ومن الناحية العقلية ، ومن الناحية األخالقية ، وم
  . االجتماعية 

ومن خالل الفلسفة الربمجاتية واليت جاء اعتماد  مؤسسيها على كتابات دارون ، وأما أفكارها فهي   
  . تظهر أمهية املنفعة ، فأساسها الفكري املنفعة لكل عمل  يقوم به الفرد 

،وهي بذلك ال تكون هلا القيمة األساسية ، و أصبحت ال وأما القيم فحسب تأثرها باملنفعة اليت تقدم    
وجود هلا وال فائدة إال إذا كان هلا املنفعة ، وأصبحت املادة هي احملرك الوحيد واملطورة يف حياة  

  . اإلنسان ، وما سبب اختيارها ألا  أصبحت تتركز يف عامل يؤمن ا إمياناً كامالً 
وأديان ، ومت اختيار البوذية  لوجود أناس يؤمنون ا ، وهلا من   ويف الشرق كانت هناك فلسفات    

  . الطرق اليت تريب يف الناس تربية خاصة ، وتتبع أساليب وتتنوع يف الناس 
فمن خالل طرقها وأساليبها وأفكارها مل تتزكى األنفس ، بل مازالت  لديها من األفكار واملبادئ اليت 

  . إىل مرحلة تزكية النفس مل تؤثر يف أتباعها حىت يصلوا 
تعترب من أقدم الفلسفات اليت وجدت ، واليت هلا معامل وأركان واضحة ، كما أن سبب اختيار   

الفلسفة املثالية، وعمل هلا فصالً  خمتصاً به ألا يعتربها أكثر املفكرين  أقرب الفلسفات إىل األديان ، 
  . ذلك من أسباب شيوعها وانتشارها وإىل اجلوانب الروحية بصفة عامة ،  ورمبا كان 

  . وقامت املناهج التربوية عندهم على تلقني األفكار ، وتدريب التفكري العقلي ، وتنمية القيم الروحية 
  
  

     



٢٠٣  

  :الفلسفة املثالية
تعد الفلسفة املثالية من أقدم الفلسفات الواضحة املعامل واألركان ، واستمرت جتتذب قدراً كبرياً من   

الفالسفة واملفكرين ، ويهفوا إليها املربون والعلماء يف العصر احلاضر مع وجود مدارس وتيارات متيزت 
الفلسفة املثالية يف توجيهها  داخل الفلسفة املثالية ، ووصلت إىل حد التناقض، إال أا تندرج حتت

فـهي تشترك يف فكر واحد وهو أن العقل أو الروح هو جوهر هذا العامل  ، وأن " الفكري العام
احلقيقة األزلية ذات صفة عقلية ، فالشعور والفكر واملثل العليا ، والقيم الذاتية ،كل هذه ذات طبيعة 

ية أو مظاهر العامل  الطبيعية اخلارجية أ و الكائنات عقلية ،وهي أقرب إىل قلب الكون من األشياء املاد
  .احليوانية 

إن املثالية ترفض يف يقني أن يكون العقل هو املخ ، وعمله فحسب أوان الشعور ليس إال منتجاً    
   )١(."ثانوياً

  مذهب فلسفي يؤمن معتنقوه بوجود أفكار عامة ثابتة وائية هي " وتعرف املثالية بأا                    
  وقد أوجد هذه األفكار عقل عام أو روح عامة ، وهو كل ما هو ، جوهر الكون وحقيقته                 
  ات اليومية عامل غـري حقيقي ألنه يتميز حقيقي ،كما يؤمنون بأن عامل املادة وعامل اخلـرب                
  عدم االستقرار ، ولكن هذه املادة ال يدركها اإلنسان حبواسه ، وصيغت على مثال ،بالتغيري                 
  )٢. " (وجد يف الفكر ، والعقل وحده  هو الذي حيكم على مدى مطابقة املادة لتلك املثل                

االجتاه الفلسفي الذي يرجع كل وجود إىل الفكر باملعىن األعم هلذه " عىن العام بأاكما أا تعرف بامل
الكلمة ، ومبعىن آخر الذي يقول أن األشياء الواقعية ليست شيئاً آخر غري أفكارنا حنن ، وأنه ليس هناك 

وات وال حقيقة حقيقة إال ذواتنا املفكرة  ، أما وجود األشياء فقائم يف أن تكون مدركة عن طريق الذ
  )٣( ."هلا وراء ذلك

  -: ويصبح للمثالية وجهني مها كما يلي   
وجه عام اجتاه قوامه رد كل وجود إىل الفكر بأوسع معاين هذا اللفظ فوجود األشياء مرهون ) أ

  .بقوى اإلدراك ، وهي بذلك تقابل الفلسفة الواقعية 
  : والوجه الثاين يف امليتافيزيقيا ،وهي كما يلي ) ب

  قدمياً ذهب أفالطون إىل إن املعاين واملثل مفارقة يف عامل خاص ا عامل املعقوالت ، وهي)١
  ــــــــــــــــــــــــ

)١(Sale Laryl , Introduction of Middle School Teaching Columbus ,Ohio Charles Emrill 
Publishing company ,١٩٧٧,pig ٢٩.    

  .٢٤٢سابق ، ،صـ إبراهيم ناصر ، مرجع) ٢(
، ٢،جـ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١أندريه الالند، موسوعة الالند الفلسفية ، تعريب خليل أمحد خليل ،منشورات عويدات ،بريوت ، ) ٣(

  .٥٨١صـ



٢٠٤  
  مناذج وأصول العامل احلسي فاملثل وحدها املوجودات احلقيقة ، وليست األشياء إال جمرد 

  .أشباح للمثل ، وتلك هي املثالية  األنطولوجية أي املتعلقة بالوجود                 
  حديثاً ذهب كانط إىل أن املثالية الترنسندنتالية هي اليت تعد الظواهر جمرد تصورات ال )٢                
  . باملعرفة أشياء يف ذاا وتلك هي املثالية األبستمولوجية أي املتعلقة                
  يف األخالق تشري إىل وضع مثل أعـلى أو مبدأ أمسى ينبغي أن يسري مبقتضاه السلوك ) ٣               
  اإلنساين مبا هو كذلك أو إقامة مبادئ عامة تستخدم أساساً للقـواعد العملية اليت يتطلبها               
  . ملية سلوكنا الشخصي ، وتقتضيها سريتنا الع              
  واملثالية تعترب األخالقية غاية يف ذاا غاية موضوعية يتوخاها اإلنسان مبا هو إنسان،وليست               
  . وسيلة إىل حتقيق لذة وسعادة أو كمال أو غريها هذا مما يقوم خارج األخالقية               

  )١. "(ن ليس جمرد حماكاة الطبيعة إمنا هو تعبري عن مثل أعلىيف علم اجلمال تقوم املثالية على أن الف) ٤               

  : إن الفلسفة املثالية هلا واقع البد من دراسته؛  وضعها يف االعتبار وهي كما يلي  
  هناك فوارق واختالفات واسعة بني الفالسفة املثاليني ، وهلم مسات مشتركة فيما بينهم )١"              
  . اإلمكان بقدر                

  الفلسفة املثالية هي أكثر الفلسفات شيوعاً يف املاضي ، وأعظمها أمهية ، وهلذا ينظر إليها ) ٢                
  عادة على أا عمود الفلسفة ، وينظر إىل الفلسفات األخرى من جتريبية وطبيعية ومادية أا رد               

  . فعل هلا                
  إن هذه الفلسفة هي أقرب الفلسفات إىل األديان ، وإىل اجلوانب الروحية بصفة عامة ، ) ٣               

  . ورمبا كان ذلك من أسباب شيوعها وانتشارها                
  . إا تلقى استجابة قوية من العقل والقلب معاً )٤              
  هي أن احلقيقة النهائية ذات طبيعة عقلية أو ذهنية أو فكربة  السمة العامة للفلسفة املثالية) ٥              

  . أو روحية                
  أن العقل البشري جزء من العقل الكلي الشامل املتغلغل يف الكون ، ومن هنا كان هناك )٦   

  )٢(" .عقالً واحداً هو الذي يسري يف الكون الكبري والصغري معاً ، ولذا كان الكون معقوالً ومفهوماً                 

وتضرب املثالية يف أعماق التاريخ إىل أفالطون الذي قدم صورة كاملة فرضت نفسها على مجيع   
املفكرين أكثر من ألفي عام ، وقد تأثرت ا املسيحية  وتأثر ا وأثر فيها ، كل من ديكارت وكانت  

  )٣(.اكية االشتر... وباركلي  وهيجل وغريهم  وساعدوا على استمرارها ،وقد متثلت أخرياً يف 

  إذا فالفلسفة املثالية تعين بوجه عام االجتاه الذي يرجع الوجود إىل الفكر أي أن الواقع الطبيعي الذي   
  ــــــــــــــــــــــــ

  . ١٧٠-١٦٩ت ، صـ.توفيق الطويل ، املعجم الفلسفي ، جممع اللغة العربية ، القاهرة ، د) ١(
  .٢٤٢صـأمحد فاروق حمفوظ ، مرجع سابق ، ،) ٢(
  . ٢٩٦علي خليل أبو العينني، مرجع سابق ، صـ) ٣(



٢٠٥  
  )١(. " فاملظهر اخلارجي لإلنسان ليس حقيقة ، وإمنا الروح هي حقيقته وجوهره" روحي ، وبالتايل  

أي أن الروح والعقل هو العامل احلقيقي أما األشياء يف العامل الطبيعي إذا كانت أشباح أو ظالل لعامل 
  )٢(. ه األشياء ال وجود هلا إال مبقدار إدراك العقل هلا واقتراا من عامل املثلاملثل فإن هذ

وميكن تفسري ذلك املعىن بالنظر إىل اجلذور األوىل للمثالية اليت وضعها أفالطون من خالل نظرية املثل   
للعقل ال للعني ، إىل عاملني عامل السماويات ال حيوي على األشياء املادية ، وإمنا حتوي املثل فتتمثل 

وتعترب املثل العليا من اخلري واحلق واجلمال ، ويوجد فيه العدل املطلق واحلقيقة املطلقة ، وهذا العامل أزيل 
  . غري قابل للتغيري ، وسيظل هكذا على الدوام 

وعامل املاديات وهي اليت تتمثل للعني ال للذهن أي ندركه حبواسنا ، وهو عامل مضطرب متحول   
  )٣( .يته الفناء وا
فاملثال حقيقة كلية جمردة له وجود مطلق ، وهو عامل الفضائل األشد صدقاً واألفضل قيمة ، بينما     

العامل املادي احلسي ، عامل متغري متقلب ،وهو كذلك زائف ليس له وجود إال مبقدار قربه من املثل 
لعلم اليقيين وجود غري هذا الوجود املادي أن هناك علماً يقينياً فالبد من أن يكون ملوضوع ا" فريى 

  وراء هذا املشاهد ، واملوجودات اليقينية هي جواهر جمردة  ال تدركها احلواس ، وال يطرأ عليها الفساد
بينما العقل أو الروح فهما الوسيلة الصحيحة للوصول إىل احلقائق واألفكار ألن العقل هو )٤(." والفناء

كار االتصال باألفكار الثابتة املوجودة يف عامل املثل ، وهو يستمد ثباته ، القادر على االتصال باألف
وخلوده منه ، على أساس أن الروح قبل أن بط إىل املادي السفلي ، وحتل يف جسم مادي كانت 
الروح تعرف احلقائق واملـثل العـليا ، ولكن عندما اتصلت باجلسد املادي ، إا حتاول أن تسترجع ، 

ما كانت تعرفه من حقائق ومثل يف العامل العلوي ، وهي تستعني بالعقل ألنه الوسيلة السليمة  وتتذكر
للوصول إىل احلقائق واألفكار وبالعقل يكون اإلنسان أقرب إىل احلق ، والفضيلة ، وباجلسم يكون 

لى اجلسم اإلنسان أقرب إىل اخلطيئة ، كون اجلسم حمكوم بالغرائز والشهوات ، وإذا سيطر العقل ع
  )٥(.ابتعد عن الشر والرذيلة واقترب من احلق والفضيلة 

وعندما يصل الفيلسوف إىل احلقيقة حبيث يصعد بفكره إىل عامل املثل الذي يشمل األفكار العقلية    
  ـ : اخلالصة جلميع املوجودات احلسية والعقلية يف آن معاً ، وما يهمنا اآلن هو أن نالحظ أمور 

  ــــــــــــــــــــــــ
  .١٨٥م ، صـ١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٥أوزفلد كوليه ، املدخل إىل الفلسفة ، ترمجة أبو العال عفيفي ، جلنة التأليف والترمجة، القاهرة ، ) ١(
  .٧٠أمحد على احلاج حممد ، يف فلسفة التربية ، مرجع سابق ، صـ) ٢(
  .١٩٩-١٩٧ت، صـ.بريوت ،د أفالطون ، مجهورية أفالطون  ، ترمجة حنا خباز، دار القلم ،) ٣(
  .١٠٠م، صـ١٩٧٣هـ ـ ١٣٩٣حممد بيصار ، الفلسفة اليونانية   مقدمات ومذاهب، دار الكتاب اللبناين ، بريوت ،) ٤(
  .٣١م ، صـ١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨أمحد عزيز نظامي ، دراسات ومذاهب،مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية ،  )٥(



٢٠٦  
  .أو بني احلس والعقل مازالت قائمة عند أفالطونالتفرقة بني الظاهر واحلقيقة )١"
  .احلواس تعطينا عامل الظاهر ، والعقل يعطينا عامل احلقيقة)٢                    
  .  احلقيقة الكلية وهي املثال الذي هو األساس ، وما يف العامل إال حماكاة له )٣                    
  وعة من احلقائق واملوضوعات املستقلة من اإلنسان وهو ال خيضع عامل املثل جمم)٤                    

  .ملكان أو زمان                       
  واضح أن عامل الظاهر أو العامل احلسي يعتمد على املثل فالثاين هو حقيقته األوىل)٥                   

  .يف حني أن عامل املثل ال يعتمد على خارجي أنه احلقيقة يف ذاا ، ولذاا                      
  )١." (األساس املطلق هو الفكر )٦                  

وأما باركلي فقد بالغ يف قيمة العقل ، واعتربه مصدر وجود األشياء املادية ؛ لذا فقد أنكر وجود   
حالة إدراكها  ، ومثاليته مثالية ذاتية ترى وجود األشياء يف إدراكه، وأن األشياء ليس املادة متذرعاً باست

   )٢(. هلا وجود مادي مستقل عن الذوات اليت تدركه 
وأما كانت فقدم حماولة منهجية لتعني احلدود الدقيقة اليت يصلح يف نطاقها استخدام العقل كأداة    

للمعرفة ، والوصول إىل احلقيقة عن طريق التجربة احلسية اليت تشكل مـعطيات ضرورية للمعرفة 
  )٣( .العقلية

ج اجلديل الذي يتألف من قضية ، ويضف هيجل بعداً جديداً يف حتليله للعقل املطلق  باستخدامه املنه  
  )٤( .ونقيضها كسبيل للمعرفة ، وما يصدر على عامل األشياء يصدق على عامل الروح 

وبذلك ظهرت للفلسفة املثالية عدة مذاهب وصور اختلفت فيها اآلراء واألفكار  كل على حسب   
  . الفكر الذي يراه  ، وندرس روادها األساسني 

   -:رواد املثالية 
  )م .ق ٣٤٧ـ٤٢٧(ـ  :أفالطون)١  
هو ابن أرستون وبركيتوين ولد يف أثينا وعاش فيها معظم سنني حياته اليت بلغت الثمانني ، ومع أنه "  

اشتهر يف البدء بالسياسة ، بفضل أسرته واهتماماته معاً فقد كرس يف الواقع معظم حياته للدرس والنظر 
  )٥(." والتعليم 

  سقراط  ـ ما قبل موت١:  ل ثالث وحلياة أفالطون مراح"   
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٣ت ، صـ.إمام عبد الفتاح إمام ، مدخل إىل الفلسفة، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، د) ١(
  .١١٤نعيم حبيب جغيين ، مرجع سابق ، صـ) ٢(
  . ٧١أمحد على احلاج حممد ، مرجع سابق ، صـ)٣(
  .٢٩٤ح إمام، مدخل إىل الفلسفة ، مرجع سابق ،صـإمام عبد الفتا) ٤(
  فؤاد كامل ، املوسوعة الفلسفية املختصرة ، مرجع سابق، ) ٥(



٢٠٧  
  . بعد سقراط حىت انتهاء األكادميية أو املرحلة املضطربة  -٢
  .مرحلة االستقرار أو األخرية -٣
احة كل التاريخ الفكري وهو فيلسوف يوناين كبري بني األعاظم من فـالسفة العامل على مس  

  )١(."واإلنساين 
  -: مصدر املعرفة الفلسفية عند أفالطون واليت استمدها من  خالل التتلمذ على 

  استمد أفالطون العناصر األورفية من فلسفته سواء كان ذلك عن طريق : فيثاغورس )أ"        
  .سقراط أم مل يكن ، وأعين  بذلك االجتاه الديين ، واإلميان باخللود ، والقول حبياة اآلخرة           
  استمد أفالطون اإلميان بأن العامل الواقع أبدي ال يقع يف الزمن ، فإن  -:بارمنيدس ) ب       
  .التغري البد على أسس منطقية                    
  استقى منه املذهب السليب الذي يقرر أمن العامل احملسوس ال دوام  - :هرقليطس )جـ   
  . فيه لشيء ما                  

  أخذه منه املسائل اخللقية وميله إىل البحث عن تعليالت العامل اليت -: سقراط )   د                     
  ئية منا إىل التعليالت امليكانيكية، فقد شغلت رأسه فكرةتكون أقرب إىل التعليالت الغا                 
  )٢." (أكثر مما شغلت رؤوس الفالسفة السابقني لسقراط) اخلربة (                  

  -:ومن خالل مسبق تتضح فلسفة أفالطون وهي كما يلي 

  الوجود  -:أوالً  
ها ، ولكن على يد سقراط وأفالطون اجتهت الفلسفة اليونانية إىل البحث يف أصل األشياء وجوهر    

اجتهت إىل اإلنسان ، البحث يف املاهيات أوالً ، حيث الوجود احلقيقي ليس هو الوجود املادي بل 
الوجود الروحي ، وقد توصل أفالطون يف حبثه عن احلقيقة اليت تفسر الكون ، وحتكم ظواهره املادية 

  -: واملعنوية إىل مبدأين جوهريني متكاملني 

  - : أزلية األفكار ودور العقل اإلنساين) أ    
فاملبدأ األول األفكار أزلية وكونية ، وأن العقل هو أداة الفهم لذلك، وإنه ميثل حقيقة كونية خلقها      

اخلالق يف اإلنسان لذلك وجه أفالطون عنايته بالفكر واملعرفة ، فهو يرى أن اإلنسان ال يستطيع أن 
إال إذا أدركه ، فاملعرفة أساس الفضيلة ،ووظيفة النفس أو العقل هو البحث عن ) اخلري(يوجه أفعاله حنو 

  . احلقيقة الروحية املطلقة اليت ينطوي عليها الكون 
ويوضح هذا املبدأ أن األفكار مطلقة مبعىن أن فكرة أي شيء يف هذا الكون هي فكرة سامية أصلها    

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٢٣٥، صـ١م، جـ٢٠٠٥هـ ـ١٤٢٦ادة، دراسات يف الفلسفة اليونانية، دار اهلادي للطباعة والنشر، بريوت، حسني صاحل مح)١(
هـ ـ ١٣٧٤برتراند رسل ، تاريخ الفلسفة الغربية ، ترمجة زكي جنيب حممود ، مطبعة التأليف والترمجة  والنشر ، القاهرة ، )٢(

  . ١٧٨م ، صـ١٩٥٤



٢٠٨  
عي اإلنسان ملعرفة حقيقة األشياء ، واملثل العليا اليت تقاس ا أي يكون وأن س... ثابت أزيل ائي 

  )١( .طريق العقل وحده بوصفه األداة القادرة على التحكم على مطابقتها ألصوهلا األزلية األوىل

وما يقال من أن عناصر الكون  تتغري بتغري الظروف ال يؤثر يف كون أصول هذه األشياء ، والعناصر    
ويظهر ويأخذ شكالً "صول أزلية أبدية ، والنمو يكون أساساً يف وجود هذا العضو حي ينمو ، هي أ

وظيفياً حمسوساً لنا ، كذلك فإن الفكرة أو املثل األعلى الذي يصل إليه العقل يف مرحلة ما ، إمنا كان 
فة الفكرة أو موجوداً يف العقل كجزء من تركيب إنساين سابق ، ولكن مع نضج العقل وقد مكنه معر

املثل األعلى بعد نضجه وصقله بالعلم واخلربة أن األفكار واملثل العليا كانت بصورة مشوشة أوالً يف 
  )٢( ."العقل مث بدأت تنضج شيئاً فشيئاً حىت قربت من حقيقتها األصلية الثابتة املوضوعة 

نه كائن حي كبري له جسم وتبعاً لذلك فإن الكون هو عقل كوين كبري ينظم كل ظواهر الكون ، وإ  
، وإن الكون )  آيات اهللا نراها ( وروح ، وإن الظواهر الطبيعية ليست إال تعبرياً على عقل الكون 

  )٣(.عملية تفكري كربى 
أن واقعنا " وترى املثالية أن هذا الكون ما هو إال عمل فكري واحد متكامل ودليلها  على ذلك     

املادي يف هذا الكون  ، وأسباب وجوده ، ولكم العامل عامة منسجم ،  الفكري إمنا ينصب على التفكري
ومقسم بالنظام الدقيق واحلكمة البالغة ، وحني يبدو لنا نوع من التضارب أو التعارض يف عناصر هذا 
الكون ، فإن ذلك يكمن يف إدراكنا اجلزئي لعالقات األشياء أو العناصر املتعارضة ، ولكنها غري ذلك 

دورها ذلك الكل الكوين متجانسة ألا تقوم على عالقات كلية كبرية تعجز عن إدراكها فهي يف 
 )٤(." إدراكاً كلياً، وهذا ما حياوله العقل اإلنساين غري القادر على وصفه جزء من العقل الكوين اإلهلي

  : عامل الروح وعامل املادة ) ب
حبسب ما يرى أفالطون أن العامل املادي الذي نعيش فيه عامل األشباح الفانية ، وهو ال يستحق      

االهتمام ، والذي يستحق االهتمام هو عامل القيم الروحية ، واملثل العليا ألا حقائق خالدة تتمثل يف 
فاحلقائق تتمثل يف اخلري اخلري واجلمال مؤكد أن اخلري هو احلق ، وإما يتضمنان الدين واألخالق ، 

  )٥(. واجلمال والدين واألخالق
  فالفلسفة تنصب عند أفالطون أصالً يف الوجود كله ، فإن الغرض من وراء تأمالته الفلسفية كان يقوم  

  ــــــــــــــــــــــــ
)١(Rodlef Carmap ,The Old new Logichn Printing ,V SA .١٩٦٣,pig ٢٩.                           
  . ٤٨عبد الكرمي علي اليماين ، مرجع سابق ، صـ)٢(
)٣( Rodlef Carmap , Ibid. Pig ٢٩.                                                                                           
  . ٤٨دوس ، مرجع سابق ، صـ. جيمس  س) ٤(
  .٦٣سابق، صـأفالطون ، مجهورية أفالطون ، مرجع ) ٥(



٢٠٩  
  .الذي يدرك بوصفه أساس الوجود واملعرفة على السواء ) اخلري ( يف 

لذا فإنه يرى أن اإلنسان صورة مصغرة للكون ال يسعه أن يصيب خرياً أو يكون له وجود إال إذا كان  
 مستمداً من خري العامل  ووجوده ، وذلك أن كل نشاط عقلي غاية يكون حظه من االسم الذي يطلق
عليه ، فاحلاكم هو بالضرورة الذي حيقق اخلري والرفاهية لشعبه فإن أخطأ يف التوفيق سلبنا عنه صفه 

  )١(. احلاكم 
لقد جعل أفالطون الطبيعة كاملة األخالق ألنه أثبت وجود اهللا ،وصلته بالعلم وعنايته به ، ولذا نراه   
ـاد نشأ من مصدرين مها مادية الطبيعيني وسببه يلتزم احترام الدين يف مدينته الفاضلة ، ويرى أن اإلحل"

السوفطائيني، فالعامل برأيهم جبميع ما فيه حىت النفوس عبارة عن حركات غري عاقلة للعناصر املادية قد 
رد عليهم سقراط وأفالطون بأن مرجع كل حركة إىل النفس اليت تعمل التدبري ، وتسعى إىل غاية ، 

نفس خرية بالطبع ، وتستمد النفوس ما فيها من خري النفس الكاملة والعامل مـليء باألنفس ، وال
  )٢(. " اخلرية

  وهو بسيط ال تنوع فيه ،وثابت ال   " لذا يعرف أفالطون اهللا بأنه روح عاقل حمرك منظم مجيل خري عادل  
  .يتغري ، وصادق ال يكذب ، وال يتشكل أشكاالً خمتلفة كما صورته هومريوس                
  وأما األدلة اليت يثبت فيها وجـود اهللا فإن أفالطون يأيت بدليلني نظام الكون                  
  وحركته ، أما نظام الكون فإن هذا العامل ميتاز بنـظام دقيق يف سرية وهندسته                
  ري اهللا، أما والبد من منظم عظيم ينظم هذا الكون العجيب ،وليس هذا املنظم غ                
  ،وحركة العامل دائرية منظمة...الكون فله سبعة حركات ،وهي حركات دائرية                 
  )٣. "(ال يستطيعها العامل بذاته فهي معلومة لعلة عاقلة ، وهذه العلة هي اهللا                 

  ـ : ثانياً املعرفة 
غري صحيحة وهي املعرفة املادية اليت تأيت لنا عن من املعرفة معرفة " قال أفالطون بوجود نوعني    

طريق احلواس ، وأخص خصائصها التغري ، ومعرفة صحيحة وهي املعرفة اليت تأيت لنا عن طريق النفس 
  )٤(." ،وأخص خصائصها الثبات

ومن خالل ما سبق تبني أن املعرفة صحيحة وغري صحيحة ، فيظهر الثبات فيها وغري الثبات يف املعرفة 
  . تظهر من خالل العقل و

  ــــــــــــــــــــــــ
  . ١٦٩املرجع سابق، صـ) ١(
)٢(Ralph Harper , Significance Existence and Recognition for Education ,Modern Philosophy     

and Education N.Y. The National Society  for  Study  of  Education ,١٩٥٥, pig ٢٨.                      
)٣(Ibid , pig ٣٥-٣٤ .                                                                                                              
 .٢٢٧م ، صـ٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨حيي هويدي، مقدمة يف الفلسفة العامة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ) ٤(



٢١٠                 
فاملعرفة احلقيقية هي نتاج العقل وحده ، وذلك ألن العقل يتحول من فوضى املادة إىل تأمل "إذن     

الترتيب والوضوح الذي تتسم به النماذج األصلية النقية ؛إذن فاحلقيقة تكمن يف أفكار العقل ،وليس يف 
  )١(." العامل الفيزيائي

ميدنا باملعرفة احلقيقية ، وأن اإلنسان قادر على املعرفة من خالل عملية فالعقل وحده الذي يستطيع أن   
التفكري اليت هي وظيفة العقل ،وذه العملية اليت يستطيع أن خيترب صحة األفكار ، ومتاسكها املنطقي 

  . أن املعرفة عملية استدعاء هلا " كما أن أفالطون يعتقد
وأبدية فإن كل ما يعرفه اإلنسان سبق أن احتوته هذه  ذلك أنه ملا كانت روح اإلنسان خـالدة ، 

  )٢(."  الروح 
  .وبذلك يعطي املثل مكانتها حيث أن األفكار موجودة يف هذا العامل املستقبل الذي نعيش فيه   
فأفالطون يعتقد أن األفكار هلا وجود مستقل يف عاملها الذي تعيش فيه عامل املثل الذي تنتمي إليه "   

  )٣( ."الروح 
وهذا ما يراه أفالطون أن املعلومات أو األفكار الكلية عمادها األفكار ال األشياء احملسوسة عمادها  

  . املدركات الكلية ال املدركات احلسية 
القسم األول علماً ، والثاين معرفة ، والثالث اعتقاداً والرابع ظناً ، " وأما مراتب  املعارف والقوى   

لني إدراكاً ، واألخريين تصوراً ، وأن التصور يتناول الثاين ، واإلدراك يتناول وتسميه القسمني األو
الكائن احلقيقي ، وإن نسبة اإلدراك إىل التصور كنسبة العلم إىل الظن ، واألفضل حذف املشاة بني 

  )٤(. " هذه األفعال  العقلية ، وقسمي التصور واإلدراك لئال نثقل أنفسنا 
ة يف نظر أفالطون ؛ ألن املعرفة ليست سوى إدراك مدى االنسجام الذي بني الصورة إن املعرفة فضيل  

ومثاهلا أو هي متييز الوظيفة احلقيقة لكل أمنوذج حسي ،  واملعرفة وراء اقتراب  هذه الظواهر  مثلها يف 
ربية الوصول هي إدراك اخلري ، فالغرض من الت" حتقيق الوظائف احلقيقية ،؛ لذا فاملعرفة عند أفالطون 

كما أن الغرض من حياة الفرد هو الوصول . إىل هذه الفضيلة وهي املعرفة  وتقدير اخلري  وتنمية املعرفة 
    )٥(. " إىل هذه الفضيلة وهي معرفة اخلري 

كما يرى أفالطون أن الفلسفة من أمسى العلم ، فالعلم مرحلة تسبق الفلسفة ، فإذا تعلم العلم ،أصبح 
  أنه جيب أن    " ذا عليه أن يلتزم بصفات، ومن هذه الصفات اليت جيب توافرها يف الفيلسوف فيلسوفاً ؛ ل

  ــــــــــــــــــــــــ
  . ٥٥نيللر ، مرجع سابق ، صـ. جورج ف )١(
  .١٧٨حممد منري مرسي ، مرجع سابق، صـ)٣)(٢( 
  . ٢١٩أفالطون ، مجهورية أفالطون ،مرجع سابق ، صـ) ٤(
  . ٥٠الرزاق شفشق، مرجع سابق ، صـحممود عبد ) ٥(



٢١١  
حيب احلق ألنه بذلك يتمكن من معرفة الطبقة األزلية ، وأن يستغرق يف لذة النفس ال لذة اجلسم فيعدل 

أن يكـون حسن العشرة رقيقاً ،عن الطمع والشر ، وحييا حياة عقلية شاملة ، فال خيشى املوت ، 
   )١( ."مهذباً 

احلكمة ، و هم أرباب البصرية  ؛ ألم يتفوقون يف أهم نقطة ، وهي املعرفة فالفالسفة هم  من حميب   
  . احلقيقية ، وهي أهم األشياء 

املنهج الذي استخدمه أفالطون يف دراسته فقد قسم العامل إىل قسمني العامل احملسوس " أما    
ملثل ، والعامل املعقول ميتاز وموضوعاته احملسوسات وخالهلا ، والعامل املعقول وموضوعاته الرياضيات وا

بنوعني من املعرفة هي الظن والعقل ، والظن منه صادق ومنه غري صادق ، والعقل منه الفكر أو العلم ، 
  ) ٢( . "ومنه العقل الصحيح 

  القيم : ثالثاً
يذكر عن أفالطون أن احلياة اخليـرة أو الصاحلـة غري ممكنة إال يف جمتمع خري وهو يصف يف   
  . جمتمعاً مثالياً حتكمه صفوة من الفالسفة امللوك ذوي الفضيلة السامية" هوريةاجلم"

على أن أجهر يف ما سلف أنه ال دولة  وال نظام ، وال فرد ميكن أن يبلغ الكمال ما مل " لذا يذكر    
أو أوالدهم تلق مقاليد األحكام فيها إىل أيدي الفالسفة القالئل أو أن حيصل اهلالك والسالطني احلاليني 

  )٣(. " بإرشاد إهلي على حمبة حقيقة للفلسفة الصحيحة 
عامل الوجود كله فان " لذا فاخلري يعد أساس فلسفة أفالطون، فإن فلسفته وإن كانت تنصب على   

  )٤(. "الغرض األقصى لتأمله الفلسفي هو اخلري الذي يدرك بوصفه أساس الوجود واملعرفة على السواء
خلري هي موضوع العلم األمسى، وأن امتزاج هذا اجلوهر باألشياء العادلة، وسائر صورة ا"كما أن  

   )٥(. "األجسام املخلوقة جيعلها ناقصة ومفيدة
واإلنسان يطلب اخلري ويستحيل أن يطلب الشر مع علمه أن هذا شر ؛ ألن الذي يعرف اخلري    

ة يف حد ذاته وكما عربت الروح املخبوءة وهو خري غري تام وليس كينون" ،ويعمل الشر فعله هذا ناقص 
   )٦(. "عن نفسها باكتمال أكثر فأكثر فإن الكون يصبح أكثر نظاماً ،وأقل نقصاً وخيتفي الشر والقبح

  ــــــــــــــــــــــــ
  . ٧٧م ، صـ١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٥أمحد فؤاد األهواين  ، أفالطون ، دار املعارف ، القاهرة ، ) ١(
  .٥٢على اليماين، مرجع سابق، صـعبد الكرمي )٢(
  .١٨٩أفالطون، مرجع سابق، صـ)٣(
هـ ١٣٦٩سدجويك،امل يف تاريخ األخالق، ترمجة توفيق الطويل ،وعبد احلميد محدي ، دار الثقافة ، اإلسكندرية ، . هـ) ٤(
  .١٢٣م، صـ١٩٤٩ـ
  .١٩٤أفالطون، مرجع سابق، صـ)٥(
  . ٥٧نيللر ، مرجع سابق، صـ. جورج ف) ٦(



٢١٢  
تعود الفلسفة املثالية يف أصلها إىل أفالطون وآرائه الفلسفية، وتقوم نظرا إىل القيم على أساس وجود    

  وخالصته هذه النظرة ) مساوي ( عاملني أحدمها مادي واآلخر معنوي 
  إن القيم موضوعية أي قائمة بذاا مستقلة بنفسها ، بغض النظر عن تفضيالت ) ١" 

  . البشر وآرائهم، وإن اإلنسان الكامل يستمد قيمه من عامل السماء                 
  إن اإلنسان يدرك القيم من خالل تعامله مع األشياء ، واليت بعد مـروره خبربات )٢                   

  ن جتاوز انفعالية، وذا فإن اخلربة ال تصلح التميز بني القيم، والقيم السيئة، وعلى اإلنسا                
  حدود حياته اليومية حىت يصل إىل حقيقة القيم املوروثة اليت هي من طبعها صاحلـة لكل                 
  . زمان ومكان، وليست قابلة للشك ألا من مصدر الكمال                

  لية غري قابلة إن القيم مطلقة كاملة تتمثل يف احلق واخلري واجلمال وهي لذلك أز)٣                   
  ) ١." (للتغيري أو الـزوال                

. أي تكون معه )٢(. "مـن صنع اإلنسان بل مها جزء من حلُمة تركيب الكون "وهذه القيم ليست    
إذا حدث تنافـر بني القيم املطلقة ، وبني ما هو مطلوب حلياة اإلنسان ،فإن عليه تغيري طرق )٤"

  .وافق من هذه القيم اخلالدة اليت ال تتغري تفكريه وحياته ، حىت تت
للقيم سلم ثابت حتتل القيم الـروحية فيه مكاناً أعلى من القيم املادية ألا تساعد على حتقيق ) ٥

   )٣(. " اهلدف األمسى للحياة، وهي متثل النظام الروحي واالحتاد معه
يؤذي شخصه أو اتمع فقط أو حىت أي فاإلنسان عليه أن يعرف القيم اخلالدة فيدرك الشر حىت ال   

  . فرد يف العامل ككل 
تقدم بنظرية املثل اخلالدة الثابتة أن احلق والفضيلة والعدل والشجاعة وغريها من الصفات " لذا   

  )٤( ."الفاضلة ذات طبيعة خالدة ثابتة
   ذهب أبعد من ذلك فبحث عن طريقة واحدة يوجد ا املثل"بل يذكر أن أفالطون   
  اخلالدة يف شكل واحد مثال اخلري أو احلقيقة العليا اليت اشتقت منها كل املثل األخرى     
  وهي اهللا ، ولعلة وصـل إىل هذه النتيـجة كإهلما فجائي ووحي خاطف بعد معاناة                    
  اهللا بالرغم من أنه مل اإلشكال الصغرى للمثل معاناة طويلة ، وصل أفالطون إىل فكرة                   
  جير ذكر لفظ اجلاللة يف نظريته ، فاهللا مصدر املثل العليا مجيعاً ، ومصدر القيم اردة                    
  )٥. "(مجيعاً                   

  لذا فإن ثقافة أفالطون واليت تعرف بالثقافة اهليلينية هي ممزوجة بالتعاليم والفارسية واليهودية          
  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٦١م، صـ١٩٨٩هـ ١٤٠٩صاحل ذياب هندي وآخرون،أسس التربية  ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، )١(
  .٥٧نيللر، مرجع سابق ، صـ. جورج ف) ٢(
  .١٦٢-١٦١صاحل ذياب هندي وآخرون ، مرجع سابق ، صـ) ٣(
  .٥٦و صـ٥٣دوس، مرجع سابق، صـ.جيمس س) ٥)(٤(



٢١٣  
ففيثاغورس وأفالطون قد جتوال يف بالد املشرق ، وكان هلذا التجوال ، وهلذه املدارس أثر كبري يف 

  . تكوين ما يسمى بالثقافة اهليلينية 
الفلسفة األفالطونية ممتزجة بعناصر أخرى متنوعة يرجع إليها كثري من فنون السحر والكهانة "كما أن   

   )١(. "والتصوف 
  ومن خالل حياة أفالطون يف البيئة اليت عاش فيها إذ كانت تغمرها الوثنية والسحر والكهانة  ؛ لذا 

  نـزيهاً للوحدانية ، ولكن البيئة لو مل يكن وثين البيئة لكان أرفع اإلهليني ت"         
  الوثنية  غلبته على تفكريه حبكم العادة ،وتواتر احملسوسات،فأدخل يف عقيدته            
  أرباباً وأنصاف أرباب ال حمل هلا يف ديانات التوحيد ، والسيما عند الفالسفة           
  .املوحدين                            
  طبقة العقل املطلق وطبقة املادة : ود يف مذهب أفالطون طبقتان متقابلتانفالوج            
  .األولية أو اهليويل                           

  وبني ذلك كائنات على درجات تعلو مبـقدار ما تأخذ من العقل ، وتسفل                              
  .يويل مبقدار ما تأخذ من اهل                          

  وهذه الكائنات املتوسطة بعضها أرباب ، وبعضها أنصاف أرباب ، وبعضها                             
  )٢. " (نفوس بشرية                           

  : أفالطون وتزكية النفس  
، ويقيم على ذلك إن أفالطون أول الفالسفة القائلني بوجود اهللا ، وبأنه اخلالق للعامل ، واملدبر ألمره   

براهني أمهها برهان النظام فيقول إن العامل آية يف اجلمال والنظام ، وال ميكن أبداً هذا نتيجة علل اتفاقية 
  . بل هو صنع عاقل كامل ، توخى اخلري ، ورتب كل شيء عن قصد وحكمة 

يع أن يتصور اخللق ولكن  تعترض عقله العقدة  اليت تعترض عقول الذين ال يؤمنون باهللا ، فال يستط 
من عدم ، فيقول إن األشياء مؤلفة من مادة وصورة ، وهذه الصورة هي اليت جتعل املادة شيئاً معيناً ، 
وهي من أثر املثل اليت تعطي للشيء طابع شكلها ، فالشيء قبل ألن يأخذ صورة مثاله كان مادة ال 

ية الوجود بعد أن كان عدماً ، وإن الذي صفة هلا ، وال شكل مث أخذ ينطبع على مثاله ، فاكتسب حقيق
  )٣. يعطي املادة طابع مثاهلا ،فيوجد بعد أن كانت عدماً هو اهللا 

وتصبح العقدة اليت تعترض عقول الذين ال يؤمنون هي األهم األكرب كيف تكون حيث  ال يفهم كيف 
  . يكون الشيء مادة وعدماً يف آن واحد 

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٤٢٢،صـ١صاحل محادة ، مرجع سابق،جـ حسني)١(
  .١١٢عباس حممود العقاد، اهللا، مرجع سابق، صـ)٢(
  .٤٠ندمي اجلسر ،  مرجع سابق ، صـ)٣(



٢١٤  
  فالعقل اجلبار يساق ،كغريه من العقول اجلبارة إىل تقرير هذه املزاعم بسبب " لذا   
  اخلادع ) قياس التمثيل ( الذي يأتينا من العجز ، عن تصور اخللق من العدم احملض                    
  على عقولنا ما تعودت تصور خلق شيء من العدم ،إم يرون األشياء ، ويرون أا                    
  متغرية من صورة إىل صورة ، فيحـكمون أن هذه الصورة حمدثة ، وجيرهم اجلدل                  
  مادة قـدمية بال صورة، وحيـاورن يف وصف هذه املادة اليت ال العقلي إىل تصور                   
  صورة هلا ، فيقولون أا بال صفة وال شكل ، وال لـون ، وال حجم ، وال طعم ،                    
  وال رائحة  ، ألن مجيع هذه األوصاف تأيت من الصورة فينتهي م األمر إىل القول                    

  ، مث تعجز عـقوهلم عن تصور خلق العامل من العدم ، فيقولون) عدم ( بأن املادة                    
  إن اهللا وجد املادة اليت ال شكل هلا ،وال صفة ،ورأى املثل فشكل املادة على صورة                   
  )١." (املثل                    

ومن خالل الدخول يف سر اخللق وكيفية خلق اهللا العامل ، وبذلك أدرك أفالطون العثار ،ومل تتزكى    
  . نفسه ، ومل تتزكى النفس يف من  تابعه يف أفكاره ومعتقداته 

ومبا أن الوثنية والشرك وتعدد اآلهلة يف عقيدة أفالطون واليونان أمجع واضحة فمن قول شيخ اإلسالم   
أن ما عليه مجيع األمم من حكمة علمية وعملية ؛ إذا مل يكونوا ممن يؤمن باهللا واليوم اآلخر، "ابن تيمية 

ويعمل صاحلاً ، فإن اهللا ال ميدحهم ، وال يثين عليهم ، وهؤالء الفالسفة  ـ أرسطو وقومه ـ كانوا 
ثىن اهللا عليها مشركني يعبدون األوثان ويبنون اهلياكل للكواكب ، فليست حكمتهم من احلكمة اليت أ

  )٢(. "  وعلى أهلها 

ولن يتزكي الفكر يف نفس ا من اآلراء البشرية  املختلفة ، كما أن ليس يف هذه اآلراء شيء من الوحي 
  . الذي نزل من عند خالق الناس الذي خلقه فعرف ما بداخله 

  ثال اخلري ومثال اجلمال   املثل وم: " ومع وجود اآلهلة الكثرية فكل شيء عنده كما يذكر إله أو إهلي  
  والصانع ، والنموذج  احلي بالذات والنفس العاملية ، واجلـزء الناطق من النفس                       
  وهم وسط وواسطة بني( اإلنسانية ، وآهلة الكواكب ، وآهلة األوملب  واجلـن ،                       
  فأين اهللا بني هؤالء ؟ وكيف وحدنا بني) تصفون باحلكمة واخلري اآلهلة والبشر م                       
  الصانع ومثال اخلري،ومثال اجلمال ، ومل يقرب أفالطون بينهم بل تركهم متفرقني                       
  .ومفتاح اجلواب ما أشرنا إليه من اشتراك اهللا واإلهلي يف لغته                        

  وهو يقصد مبدأ التدبري متمايزاً من املادة كل التمايز فحيثما وجد التدبري والنظام                          
  )٣. " (وجد العقل، ووجدت األلوهية أي الروحية ، ولكن متفاوتة تفاوت الوجود                      

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٤٠ـ٣٩ندمي اجلسر ،  مرجع سابق ، صـ)١(
  .٣٧٧أمحد عبد احلليم بن تيمية ، الرد على املنطقيني ، مرجع سابق ،صـ) ٢(
  .٨٨- ٨٧يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية ، مرجع سابق ، صـ) ٣(



٢١٥  
فقد ظل تأثري املذاهب الدينية والوثنية يعمل أثره يف الثقافة اليونانية على زهاء أربعة قرون حصل "لذا    

  )١(." من التلفيق أثنائها كثري 
إن من ينظر إىل هذا الفكر وهذه اآلراء جيد نفسه حائراً وأي حرية تنتج من فكر أثرت فيه الوثنية  

  . والفكر البشري الذي وجد من عقل قاصر له حدود ال يستطيع أن يتعداها مهما أويت 
ل حائر بني نقيضني اإلميان ذا وال تتزكي النفس ذه الوثنية ، وهذا الفكر احلائر الذي  يقف فيه العق  

  .الفكر والكفر به، فإذا وجد األمر الصحيح الذي خلق عليه اإلنسان بقي العقل مكانه الطبيعي 

  : الفلسفة املثالية احلديثة  
قامت الفلسفة املثالية احلديثة متأثرة بالديانة املسيحية ، وكان هدف التربية املسيحية هي التقومي     

رد ، ولذلك كان اهلدف التربوي معاجلة اجلانب اخللقي يف الطبيعة اإلنسانية أي اجلانب اخللقي للف
  .الوجداين 

لذا حاولت التربية املسيحية إصالح اتمع  ، وجتمع بني القدسية واملسيحية والكمال البشري ،    
الكمال هذه على التربية وكان هذا الكمال البشري حمتالً قلب طريقة احلياة املسيحية ، وقد أثرت فكرة 

املسيحية يف عصورها األوىل ، وكان هلا شأن كبري يف التربية الديرية فيما بعد ، هلذا فإن القرون األوىل 
اتسمت باالهتمام باجلانب األخالقي ، فرجل الدين هو املعلم ، وأما احملتوي فهو الكتاب املقدس 

  )٢( .باجلانب اخللقي مع تعاليم ومثاليات املسيحية  
  . وغريهم من الفالسفة " ديكارت و كانت و هيجل " واملثالية احلديثة متثلت بالفالسفة وهم    

  )١٦٥٠ـ١٥٩٦(ديكارت : أوال
م ، وأبوه بواقيم ديكارت مستشاراً ١٥٩٦مارس  ٣١ولد مبدينة الهاي بإقليم التورين بفرنسا يف "  

  )٣(."ازية ، وإىل أسر نبالء الثوب مبحكمة بريتاين ينتمي ديكارت إىل أسر فرنسا الربجو
، وقد ظل حيتفظ ألساتذته فيها بإعجاب شديد ، لكنه مل يرضى عما )الفليش(تلقى تعليمه يف كلية "  

يف الكلية من مقررات دراسية حينما تبني أا يف معظمها ال خترج عن كوا تلقيناً ألراء القدماء 
  )٤(." التقليدية ،وأن الرياضة هي العلم الذي يقدم لنا معرفة يقينية 

األول من الفالسفة الذين جيمعـون بني الفلسفة وعلم النفس ، و أمهيته كعامل نفس هو منهجه وهو "  
  وآراؤه يف النفس طـرحها يف كتاب ) مقال يف املنهج ( و) قواعد هلـداية العقل : ( العلمي يف كتاب 

  ـــــــــــــــــــــــ
  ٦١م، صـ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣، دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية ، حممد على أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفي يف اإلسالم )١(
  .١٩٧، صـ٥م ، ط١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢سعد مرسي أمحد ، تطور الفكر التربوي ، عامل الكتب ، القاهرة ،)٢(
  .٢١ت ، صـ.جنيب بلدي ، ديكارت ، سلسلة نوابغ الفكر الغريب، دار املعارف ، القاهرة ، د)٣(
  .١٨٥-١٨٤وعة الفلسفية املختصرة ، مرجع سابق، صـفؤاد كامل ، املوس) ٥(



٢١٦  
  )١() . "انفعاالت النفس ( و) حبث يف اإلنسان (  
يعد أحد الفالسفة املثاليني على الرغم من أن أجزاء من فلسفته تقع يف نطاق الفلسفة الواقعية ، "  

  )٢(." قد عرب عن مذهبه املثايل" التأمالت"و" املقال يف املنهج "وذلك يرجع ألن كتابيه 
  ـ :زاء معظم نظرياته العلمية ، وهو يشمل على أربعة أج" ومن خالل كتابه مبادئ الفلسفة قدم  

  . ـ يف مبادئ املعرفة :اجلزء األول  
  . ـ يف مبادئ األشياء : اجلزء الثاين 
  . ـ يف العامل املنظور: اجلزء الثالث
  )٣(."  ـ يف األرض: اجلزء الرابع 

قام بوضع منهجه " ومن خالل كتبه أراد أن يقيم فلسفة مسيحية على أساس من اليقني واالقتناع ، لذا 
اد على استقالل العقل متاماً ، و نادى مبساواة العقل ، إذ يرى أن الناس مجيعاً متساوون العقلي باالعتم

    )٤( ."يف العقل ، وكل ما بيننا من اختالف هو أن البعـض منا يستعملونه أفضل من البعض اآلخر
قواعد  مجلة" ويعد ديكارت التفكري املنهجي ضرورة ، والذي يعنيه ديكارت باملنهج هو كما يذكر   

مؤكدة تعصم  مراعاا ذهن الباحث من الوقوع يف اخلطأ ، ومتكنه من بلوغ اليقني يف مجيع ما يستطيع 
  . معرفته من دون أن يستنفذ قواه يف جهود ضائعة

لذا وضع الشروط الواجب توافرها يف هذه املبادئ أي العلل األوىل اليت هي مطلب الفالسفة فريى أا   
  ـ :تتلخص يف شرطني 
  ـ أن تكون هذه املبادئ واضحة بديهية حبيث ال يشك  الذهن يف :األول "  

  .حقيقتها مىت أمعن النظر فيها                   
  ـ أن تعتمد على معرفة األشياء فال تتم تلك املعرفة بدوا ، ولكنها  :الثاين                         

  .أن تعرف بدون هذه األشياء من ناحية أخرى ميكن                    
  ومن مث فالفلسفة ذات منهج استنباطي يقوم على ربط املعاين معيارها الوضوح                       

  واجلالء ، وهي املعرفة الكاملة املستنبطة من العلل األوىل وهـي أيضاً احلكمة أي                    
  )٥. " (عللها األوىل  معرفة احلقيقة بواسطة                   

  يكون البلوغ إىل احلكمة  غاية مىت " واإلنسان يبلغ احلكمة وهي الغاية اليت دل العقل عليها وبذلك   
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥فيصل عباس ، موسوعة علماء النفس والتربية ، مرجع سابق ، صـ)١(
  .١٧٧أمحد فاروق حمفوظ ، مرجع سابق ، صـ) ٢(
  . ١٢-١١ت ، صـ.ه ديكارت ، مبادئ الفلسفة ، ترمجة عثمان أمني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، دريني) ٣(
  .  ٦٩برتراندرسل ، تاريخ الفلسفة الغربية ، مرجع سابق، صـ) ٤(
  . ٣٠رينيه ديكارت ، مبادئ الفلسفة ، مرجع سابق ، صـ)٥(



٢١٧  
 ما دل العقل على اإلرادة من أول األمر إىل القرار الذي يتعني عليها أن تتخذه ، ولكن مثة ضرب من 

التنازع بني أرجاء األخالق ،ألن العمل ال حيتمل إرجاء ، ومقتضيات املنهج والترتيب الذي يفيدنا أن 
  )١(. " املعرفة الكاملة بسائر العلوم األخرى سابقة وجوباً على املعرفة واألخالق

  ـ :ولقد التزم ديكارت يف منهجه خطوات وهي كما يلي  
يرى أن الشعور بضرورة املنهج هو أول خطوة يف طريق التفلسف الصحيح ، وذلك حىت يتمكن )١" 

املفكر من السري املنظم يف حبثه عن احلقيقة فتنتفي معامل الفوضى الفكرية وميتنع التخبط الذي يكون 
   )٢(. " للسري على غري هذى أو بدون إتباع نظام معني دائماً نتيجة متوقعة 

اخلطوة الثانية يف طريق التفلسف هي الكشف عن هذا املنهج ،وتطبيقه يف جمال النظر والعمل ، وليس "
هذا املنهج يف نظر ديكارت سوى قواعد إذا اتبعها اإلنسان أمن الوقوع يف اخلطأ ، واستطاع أن يصل 

  )٣(. " إىل اليقني 
  اجته ديكارت إىل أن يقيم الفلسفة احلديثة على منط العلم الرياضي الذي يستخدم املنهج االستنباطي و  

  )٤(.يف إقامة براهينه ، ويف استخالص نظرياته حىت يتحقق للفلسفة ما حتقق للرياضة من دقة ويقني 

 Intuitionلذا يقوم املنهج الرياضي الديكاريت على دعامتني أساسيتني مها احلدس    
  .  Deductionواالستنباط

احلدس هو الرؤيا العقلية املباشرة اليت يدرك ا العقل بعض احلقائق اليت ال سبيل "ـ:الدعامة األوىل    
ال أقصد باحلدس شهادة احلواس املتقبلة و ال احلكم الطائش الذي : إىل نكراا ، ويقول ديكارت 

يقدمه لنا عقل صاف ويقظ عن شيء ، والذي بلغ من  يصدر عن اخليال املخطئ ، بل املفهوم الذي
بكلمة أخرى احلدس هو املفهوم اليقيين الذي ، الوضوح والدقة حبيث ال نشك مطلقاً فيما أدركناه 

  )٥(." يكونه عقل صاف ويقظ ويصدر عن نور العقل وحده  
  هينقبة ، أو هو فعـل ذاالستنباط هـو عبارة عن سلسلة حدوس متعا: "وأما الدعامة الثانية       

 وذا يكون . نستخلص بواسطته مـن شيء لنا به معرفة يقينية نتائج تـلزم عنه             
  أي أن عقلنا قادر.االستنباط الديكاريت هو حركة ذهنية نستنج ا شيء معـلوم                       
  ف مبادئ بسيطة وحـقائق ال يرقى إليها ـ على أن يعر" ديكارت " ـ يف نظر                       

  ــــــــــــــــــــــــ
م ، ١٩٦٤هـ  ـ ١٣٨٤روبرت شنيدر ، تاريخ الفلسفة األمريكية ، ترمجة حممد فتحي الشنيطي ، مكتبة دار املعارف ، القاهرة ، ) ١(

  . ٨٥صـ
  .١٢٧م ، صـ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٥،  أمحد السيد رمضان ، الفلسفة احلديثة ، مكتبة الفيصلية ، مكة املكرمة) ٢(
  .  ٦٤م ،صـ١٩٦٩هـ ـ ١٣٨٩ت ،.حممد علي أبو ريان،الفلسفة احلديثة ،دار الكتب اجلامعية،اإلسكندرية،د ) ٣(
  .٢٠ديكارت ، مبادئ الفلسفة ، مرجع سابق ، صـ) ٤(
  .٥٦-٥٥كرمي مىت ،مرجع سابق  صـ) ٥(



٢١٨  
  ره الطبيعية وحدها ، أي بواسطة احلـدس ، وهو قادر الشك ، وذلك بواسطة أنوا                      
  بواسطة االستنباط على أن يفهم حقيقة ما على أا نتيجة حقيقة أخرى سابقة حنن                       
  منها على يقني ،أي إنه قادر على حتديد كل ماهية الشيء اهول مبقتضى الصالت                       
  )١." (اليت تربطه بأشياء معروفة                       

لذا فاالستنباط هو العملية اليت تستخلص من شيء نعرفه معرفة موثوقة مؤكدة نتائج تنجم عنه    
بالضرورة  مثة أشياء كثرية ليس بديهية يف حد ذاا ، ولكنها حتمل طابع اليقني ، بشرط يستنتجها سري 

اصل من مبادئ صحيحة الشك فيها ، مع إدراك كل شيء إدراكاً حدسياً جلياً  ، الفكر املستمر املتو
  . لذلك يتميز احلدس عن االستنباط ينطوي على سري أو تتابع بعكس احلدس 

ذلك أنه ميكن القول أن القضايا األوىل الصادرة رأساً عن املبادئ قد تعرف إما عن طريق " ويرد   
  .، وذلك حبسب ما ينظر إليها احلدس أو عن طريق االستنباط 

  )٢(. " أما املبادئ نفسها فال تعرف إال باحلدس ، والنتائج البعيدة باالستنباط   

  ـ : املنهج
  اجته ديكارت إىل وضع قواعد املنهج معتمداً على احلدس واالستنباط ،فكانت له أربع قواعد عملية   
  ) القاعدة اليقني ( ـ : القاعدة األويل)١ 

ما مل أعرف يقيناً أنه كذلك مبعىن أن أجتنب بعناية التهور ، والسبق " أقبل شيئاً ما على أنه حق أن ال" 
إىل احلكم قبل النظر ،وأال أدخل يف أحكامي إال ما يتمثل أمام عقلي يف جالء ومتيز ، حبيث ال يكون 

   )٣(." لدي أي جمال لوضعه موضع الشك   
  .لم لشيء إال بالعلم وهو باحلدس املباشر وغري املباشر أو االستنباط وهنا ديكارت يريد من الفرد أال يس

  . إذا فللقاعدة معىن خبئ غري املعىن الظاهر الذي يتبادر للذهن ألول وهلة
يقضي بأن نقصي من دائرة العلم ليس فقط مجيع الوقائع التارخيية بل أيضاً كل " وهو ذه القاعدة   

وقد تذرع الكثري ذه القاعدة لنبذ الدين ... الطبيعية وال نتمثله أو نتخيله معىن يستلزمه تفسري الظواهر 
ملا يعول عليه أحداث تارخيية تتعلق برتول الوحي ، وما يتضمن من عقائد تفوق إدراك العقل ، وقالوا 

   )٤(." إن هذه القاعدة عبارة عن إعالن حركة الفكر وإسقاط كل سلطة 
 يدعو إليها ديكارت فصل العلم عن الدين ، وعدم تقبل النواحي التارخيية ومن خالل هذه القاعدة اليت 

  ــــــــــــــــــــــــ
أندريه كريسون، تيارات الفكر الفلسفي من القرون الوسطى حىت العصر احلديث ، ترمجة اد رياض ،منشورات عويدات، ) ٢)(١(

  . ٤٦ـ٤٥م ، صـ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢بريوت ،
م ، ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٤مقال يف املنهج،ترمجة حممود حممد اخلضري،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،اإلسكندرية،رينيه ديكارت،)٣(

  . ٧٦صـ
  .٦٤ـ٦٣يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة احلديثة ، مرجع سابق ، صـ) ٤(



٢١٩  
ما  ، وال يسعه قبول الوحي ألنه يتعلق بالنـواحي التارخيية ، وما يستلخص من هذه القاعدة أن كل

  . حيدث هو عدم وحدة يف الفكر الذي يسبب الشك ، وعدم تزكية العقل والفكر 
  )قاعدة التحليل: ( القاعدة الثانية ) ٢ 
أن أقسم كل واحدة من املعضالت اليت سأختربها إىل أجزاء على قدر املستطاع ، على قدر ما تدعوا "

   )١( ."احلاجة إىل حلها  على خري الوجوه
اليت جيب إيضاح املعضالت وجتزئتها كلما تطلب الوضوح ، فيجب علينا أن نذهب من  وذه القاعدة 

وهذا هو التحليل والغرض منه احلدس الذي هو " املركب إىل أجزاء بسيطة  ، ومن الكل إىل أجزائه 
  )٢(. "املعرفة احلقة

  ) قاعدة التركيب : (القاعدة الثالثة ) ٣
بأبسط األمور ، وأسهلها معرفة كي أتدرج قليالً قليالً حىت أصل إىل أن أسري أفكاري بنظام ؛ بادئاً "  

  )٣(. " معرفة أكثرها تركيباً ؛ بل أن أفرض ترتيباً بني األمور اليت يسبق بعضها اآلخر بالطبع
  . وبذلك هو يفرض نوعاً من النظام حىت بني تلك املوضوعات اليت ال يوجد بينها إىل تتايل طبيعي   
  : قاعدة التركيب واليت هلا فرعان ومن خالل   

  .  ـ التدرج من املبادئ إىل النتائج :األول "    
  . ـ افتراض النظام حني ال يتبني نظام احلدود ، مث استخراج النتائج بالطريقة التركيبية:الثاين 

  )٤()." نظام األسباب ( فاملقصود بالنظام 
  ) قاعدة االستقراء : ( القاعدة الرابعة ) ٤
أن أعمل يف كل األحوال من اإلحصاءات الكاملة واملراجعات الشاملة ما جيعلين على ثقة من إنين "    

  )٥( ."مل أغفل شيئاً
لذا فالفلسفة عند ديكارت تبدأ بامليتافيزيقا وهي معرفه العلل واملبادئ لألشياء ، وليست امليتافيزيقا   

  . ن هذه املبادئ نستطيع استنباط سائر املوجودات الديكارتية سوى هذه املبادئ والعلل نفسها ، وم
أن هناك إهلاً هو خالق كل ما يف :  فوجود  هذا الفكر هو املبدأ، واستنبطت منه املبادئ التالية "   

  العامل ، وملا كان هو مصدر كل حقيقة فإنه مل خيـلق أذهاننا حبيث تكون عرضة للخطأ فيما تقرر من
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٧٦رينيه ديكارت ، مقال يف املنهج ، مرجع سابق، صـ) ١(
  .٦٤يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة احلديثة ، مرجع سابق ، ص) ٢(
  .٧٦ديكارت ، مقال يف املنهج ، مرجع سابق، صـ) ٣(
  .٦٤يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة احلديثة ، مرجع سابق ، ص) ٤(
  .٧٦بق، صـرينيه ديكارت ، مقال يف املنهج ، مرجع سا)٥(
  



٢٢٠  
أحكام على األشياء اليت نتصورها تصوراً واضحاً جداً ومتميزاً جداً ، تلك هي املبادئ اليت اصطنعتها يف 
األشياء الالمادية أو امليتافيزيقية أي أن هناك أجساماً ممتدة طوالً وعرضاً وارتفاعاً ، وأن هلا أشكاالً 

  )١(. " تتحرك على صور خمتلفة 
يتافيزيقا الدريكارتية اليت تم بالذات العارفة أكثر من اهتمامها باملوضوع، وهي أكرب فخالصة امل   

العلوم يقيناً ، واحلدس واالستنباط طريق الذهن يف طلبها ، واملنهج املطبق هو املنهج الرياضي بل إن 
ليم وهي أعدل األشياء قضاياها أكثر يقيناً من القضايا الرياضية ألا تعتمد على النور الفطري للعقل الس

وهذه البداهة العقلية هي معيار اليقني والعالمة املميزة للمعرفة الصحيحة الصادقة " قسمة بني الناس ، 
  )٢(."عند الفيلسوف 

ويستخدم ديكارت ملنهجه للكشف عن مبادئ امليتافيزيقا ؛إذ يبدأ من إثبات وجود الذات املفكرة    
ها إىل إثبات وجود اجلوهر اإلهلي ، وينتهي إىل إثبات وجود اجلوهر إىل اجلوهر النفسي مث ينتقل من

  .املادي أي العامل اخلارجي 

  :الشك املنهجي و الكوجيتو 
فقد صمم على " الذي ميكن أن يقيم عليه بناء العلم كله " اليقني " وملا كان الفيلسوف مطلوب بلوغ  

لشك إىل أبعد حدوده بادئاً النظر كله من أن يشك يف كل ما تعلمه من قبل ،وأن ميضي يف هذا ا
  )٣(."جديد،  وكان عينيه تتفتحان ألول مرة على العامل من حوله 

فالشك املنهجي عند ديكارت مل يكن سوى خطوة أولية فحسب ، ذلك ألنه كان يطمع أن يكشف    
  .عن طريقه الوصول إىل معرفة املوجودات معرفة يقينية 

سبيالً سهالً للغاية لتعويد عقلنا على االفتراق عن احلواس ، وهذا االفتراق هو أن الشك يهيئ لنا " إذ  
  )٤(. "إن الشك بصد املاديات هو إذا شك منهجي. شرط اليقني بالذات 

طريقاً للوصول إىل احلقيقة ،والشك املنهجي خيتلف عن الشك املذهيب أو االرتيايب "فالشك املنهجي   
ينكرها  االرتيايب ؛ بل يبحث عن احلـقيقة ، وحياول أن جيد هلا أساساً  يف أن ال ينكر احلقيقة كما

   )٥( ."راسخاً
  وهو بذلك يصرح أنه ليس هناك شيء إال ويستطيع أن يشك فيه على حنو فإذا أحسن قبل هذا الشك   

  ــــــــــــــــــــــــ
  .  ٧٣حممد على أبو ريان ، الفلسفة احلديثة، مرجع سابق ، صـ) ١(
  .١٣٥امحد السيد على رمضان ، مرجع سابق ، صـ)٢(
  .٢٢عثمان أمني ، ديكارت ، مرجع سابق ، صـ)٣(
  .٨٩ـ ٨٨م، صـ١٩٨٣هـ ـ١٤٠٣اميل برهييه، تاريخ الفلسفة ، ترمجة جورج طرابيثي ، دار الطليعة ، بريوت ، )٤(
  .١٣٦أمحد السيد رمضان ، مرجع سابق، صـ)٥(



٢٢١  
  . الكلي معارض لطبيعة العقل استعان اإلرادة  
وافترض الروح اخلادع ، وأحل على فكره ) أريد أن اعترب كل ما يف فكري ومهاً وكذباً (يقول "وهو   

إحلاحاً عنيفاً لكي حيقق يف نفسه حالة الشك الصحيح ، فلو أنه قصر  الشك على األمور غري البينية 
املبادئ األولية البينية بذاا ، ألمكنه االستناد على هذه املبادئ للخروج إىل  املفتقرة إىل برهان ، واستثىن

  )١(. " اليقني ، ولكنه يشك يف العقل ذاته 
الفلسفي الذي يعد وسيلة للبحث عن احلقيقة " لذا فإن بداية الطريق الفلسفي يأيت بالشك املنهجي أو   

  )٢( . "معرفة أكثر وضوحاً 
بحث عن احلقيقة هي رغبة ديكارت  يف الوصول إىل املعرفة ، وهذا ال يعين أن وذا جند أن ال  

ديكارت ينكر كل العلوم واملعارف ، ولكنه قد يأ له اكتشاف منهج جديد للمعرفة ، وأراد أن خيترب 
صحة هذا املنهج ، وأن يستغله يف جمال املعرفة ، وذلك بأن يبدأ منذ البداية أي أن يفترض أن ذهنه 

فحة ناصعة ال أثر فيها ألي نوع من التحصيل املعريف ، وهي مرحلة تطهريية يبدأ الذهن بعدها  إقامة ص
  . معرف على أساس من احلدس واالستنباط 

وهو بذلك يطهر الذهن من األوهام واألحكام السابقة ، وحتـرره من التقليد والتبعية، وهو  االستقالل 
ألن طـريق الفيلسوف ليس سهالً هيناً ؛بل هـو طـريق مملوء الفعلي الذي يطلبه التفلسف ،وذلك 

  . بالعقبات والصعاب 
ومن هنا حرص ديكارت على إزالة العقبات اليت حتول بينه وبني الرؤية الفلسفية جازماً على نور العقل  

، وكذلك فإنين تعلمت أال أعتقد اعتقاداً جازماً يف شيء ما حبكم التقليد أو العادة " الفطري فيقول 
ختلصت شيئاً فشيئاً من كثري من األوهام اليت تستطيع أن ختمد فينا النور الفطري ، وتنقص من قدرتنا 

  )٣( ."العقلية 
وعلى الباحث عن احلقيقة أو اليقني يف رأي ديكارت رفض كل علم ال يكون واضحاً وضوحاً دقيقاً  

عقل يقنعين من قبل بأنه ال ينبغي أن أكون أقل فما دام ال" مطلقاً ، وذلك ألن هذا قد يؤدي إىل الشك 
حرصاً على االمتناع عن تصديق األشياء اليت مل تبلغ مرتبة اليقني التام مين ، وعلى االمتناع عن تصديق 
األشياء اليت تلوح يل بينة الفساد ، فيكفيين  لرفضها مجيعاً أن يتيسر يل أن أجد يف كل واحد منها سبباً 

  )٤(. " للشك 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .٦٨يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة احلديثة ، مرجع سابق ، صـ) ١(
  . ٧٠م ، صـ١٩٩٨هـ ـ ١٤٠٨حممود محدي زقزوق، املنهج الفلسفي بني الغزايل و ديكارت ، دار املعارف ، القاهرة ، )٢(
  .١١٩رينيه ديكارت ، مقال يف املنهج ، مرجع سابق، صـ)٣(
  .٤٨، التأمالت يف الفلسفة األوىل ، مرجع سابق ، صـ رينيه ديكارت) ٤(



٢٢٢  
فقد قامت الفلسفة األوىل عند ديكارت على الشك املنهجي وهو شك إرادي ، وقد انتهى منه إىل    

اليقني األول وهو إدراك الذات إا موجودة ، وانتهى من ذلك باليقني الثاين، وهو أن اإلنسان ملا كان 
كائناً ناقصاً ، وكان البد أن يقابله الكائن الكامل ، وهكذا اختذ ديكارت من يشك فالبد أن يكون 

شكه بداية إجيابية الاية سلبية ، ومن بني مجيع آرائه احملققة فيها وجد حقيقة واحدة ثابتة ، وهي أنه 
ؤكدة حيث قادر على التفكري فالعامل املادي كله مبا فيه جسد قد يكون خداعاً ، أما فكره فهو حقيقة م

فيما أردت الظن بكل شيء إنه باطل فال مناص من التسليم بأنين أنا الذي أفكر البد أن أكون " يقول 
وهي احلقيقة الراسخة اليقينية " أنا أفكر إذا أنا موجود " موجوداً وقد وفقين مالحظيت عن هذه احلقيقة 

فقين مالحظيت إىل التسليم ا من غري اليت مل تقل أكثر فروض الشاكني إسرافاً على إنكارها ، أقول و
  )١(."شك ، واختاذه أساساً أقيم عليه الفلسفة اليت كنت أنشدها

  ـ : أما خطوات الشك املنهجي عند ديكارت وهي مراتب متعددة كما يلي  
  . الشك يف املعارف احلسية )١"
  . الشك يف املعارف العقلية األولية ) ٢
مة ، وما يتصل بذلك من حجة املنام ، وتصور شيطان خمادع أو إله الشك يف الواقع كله بصفة عا) ٣

مضل ، إنه الشك املطلق يف كل شيء ، ويف معرفة كل شيء ، وفوق ذلك كله يف وجود كل شيء إنه 
  )٢(." الشيء الذي ال يبقى يف أثناء الشك إال على الشاك نفسه فقط 

  ـ): الكوجيتو( إثبات وجود الذات املفكرة   
ذ ديكارت من شكه بداية إجيابية ال اية سلبية ، وذلك رفض أن يظل قانعاً راضياً بشكه فقد اخت   

  . شعر وهو يف حالة الشك املطلق ، أن وجد شيئاً يقاوم الشك ذلك أدىن شك 
ورغم أن ديكارت قد سار يف كل ضروب الشك إىل أن انتهى به إىل الشك املطلق فقد توصل يف 

قينية راسخة ال ميكن الشك فيها بأي حال من األحوال ، وال تتأثر بأي حماولة من النهاية إىل معرفة ي
  . حماوالت التضليل ، متثل هذه املعرفة يف اليقني التام بأنه موجود 

ولكن هنالك ال أدري أي مضل شديد البأس  شديد املكر يبذل ما أويت من مهارة إلضاليل " لذا قال  
على الدوام ـ ال يوجد شك إذن يف أين موجود مىت أضلين فيضلين ما شاء فما هو يستطيع أبداً أن 

يف مجيع  جيعلين ال شيء ، مادام يف حسباين أي شيء فينبغي علي ، وقد رويت الفكر ودققت النظر
  قضية صحيحة" أنا كائن وأنا موجود : "األمور ،أن انتهى إىل نتيجة  أن أخـلص إىل أن هذه القضية 

  ـــــــــــــــــــــــ 
م، ١٩٩٧هـ ـ ١٤٠٧جورج ويليام هيجل ، حماضرات يف فلسفة التاريخ ، ترمجة إمام عبد الفتاح إمام ، مكتبة مدبويل،القاهرة، )١(

  . ٢٠٧صـ
  .  ٧٣د محدي زقزوق ، املنهج الفلسفي ، مرجع سابق ، صـحممو)٢(



٢٢٣  
وهو يعين بذلك ثبوت اإلنية أو الذات )١(. "بالضرورة كلما نطقت ا ، كلما تصورا يف ذهين 

  . املفكرة  ال وجود الشخص يف اخلارج 
  ـ: ولقد استخلص ديكارت مجيع احلقائق األخرى وهي كما يلي   
التمييز احلاسم بني النفس واجلسم ، فإين أستطيع أن أتصور أين لست يف مكان ، وأن أعضاء : أوالً "  

فما دمت أروي : جسمي غري موجودة ، ولكين استطيع من أجل ذلك أن أتصور أين غري موجود 
صور حقاً فال وما إذا انقطعت من التفكري ، وكان سائراً ما أت،الفكر شاكاً فيلزم أن أكون موجوداً ، 

أستطيع أم أكون موجوداً ، واستخلص  ديكارت أيضاً أن جوهر النفس هو الفكر ، وأن جوهر اهللا هو 
  )٢(. "الكمال ،وأن جوهر اجلسم هو االمتداد 

فهو يعطي مثاالً منوذجياً على قضية يقينية ، : فإن وظيفة الكوجيتو لدى ديكارت مزدوجة " لذا   
ني النفس واجلسم ، فالكوجيتو يقيين ألنين أدرك بوضوح ، ومتييز الربط بني وميهد للتمييز اجلذري ب

  )٣(. " فكري ووجودي 
الوظيفة الثانية الكوجيتو يف مذهب ديكارت فهي التهيئة للتمييز بني النفس بأسره ،فأنا أعرف "أما 

و وحده أن صحيح أن ال أستطيع بالكوجيت: نفسي بصفيت مـوجـوداً مفكراً ، وبصفيت هذه فحسب 
ما إذا كنت مادة أو ناراً أو لطيفة أو أي شيء آخر ، فأنا أعرف نفسي بصفيت موجوداً   أعرف أيضاً

مفكراً ، وال أدري بعد إذا مل أكن سوى موجود ومفكر على أنه يبقى يف مستطاعنا مع ذلك أن نتيقن 
  )٤(. " من وجودنا بصفته وجوداً يفكر 

ت وجود جوهر روحي أي النفس ، ومن مث وضع األساس الضروري وذا انتهى ديكارت إىل إثبا  
  . لبناء معرفة عن طريق احلدس وذا يصبح الشك على هذه شكاً منهجياً أي غري مطلق 

  ـ : نقد الكوجيتو 
  . مسلمتان لقضيتني  ومها  أنا أفكر وأنا موجود " أنا أفكر إذن أنا موجود" الكوجيتو هو  
األوىل أنا أفكر من خالل شكه يف كل شيء يف احلسيات، ويف العقليات،ويف وقد توصل إىل القضية  

وتنبه يف النهاية إىل أنه يشك يف كل شيء فهو كائن مفكر ألنه يشك  ويقرر، وهلذا توصل ... األحالم 
، وعلى هذه القضية فهي كناية عن قضية جتريبية ، وإذا كانت كذلك " أنا أفكر " إىل مقولته األوىل 

  من لدن العقل مبعىن أنه ميكـن أنا ال أفكـر أو تصور،تصور نقيضها أمر ممكن ومقبول املنطق ، فإن 
  ـــــــــــــــــــــــ

  .٩٥رينيه ديكارت ، التأمالت يف الفلسفة األوىل ، مرجع سابق ، صـ)١(
  . ٢٣م، صـ ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١لقاهرة، عثمان أمني، رواد املثالية يف الفلسفة الغربية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ا) ٢(
  .٩٢ـ٩١اميل برهييه، تاريخ الفلسفة ، مرجع سابق ، صـ) ٤)(٣(
  



٢٢٤  
  )١(." اإلنسان مثالً بأنه خملوق أو كائن غري مفكر

" أفكر أنا"قول ينكر نفسه بنفسه ، وإذا كانت القضية األوىل " أنا ال أفكر "وعلى ذلك فالقضية األوىل  
صور نقيضها أمر معقول، ومقبول سواء من ناحية العقل أو املنطق كحال كل القضايا قضية جتريبية ، وت

والقضية التحليلية هي "هي قضية حتليلية ، " أنا أفكر إذا فأنا موجود " فتكون القضية " التجريبية ، 
 القضية اليت ال يضيف حمموهلا أي شيء جديد إىل موضوعها أو هي القضية اليت يردد حمموهلا نفس

  )٢(."موضوعها 
ال يسوق هذا  العلم مساق القضية املنطقية اليت هلا مقدمة ونتيجة ؛ بل يسوقه مساق املعرفة " وهو 

أللدنية اليت يتلقاها مباشرة من الوجود الثابت ، وإن كانت الكلمة اليت قرر ا وجود النفس صاحلة ألن 
  )٣(. " تتخذ قضية ذات دليل

إذن فأنا موجود مل يضف أي شيء جديد )أنا أفكر ( يف القضية ) موجود  أنا( وبذلك يكون القول "  
وذلك نظراً ألنه ال ميكن تصور التفكري أصالً دون  وجود الكائن املفكر وعلى ) أنا أفكر ( إىل القضية 

ية  تلغي فعلياً القض) أنا أفكر ( إذن فالقضية ) أنا أفكر(متضمنة يف القضية  )أنا موجود ( ذلك فالقضية 
  )٤(. "ألنين ال ميكن أفكر إال إذا كنت موجوداً) أنا موجود ( 

عبارة عن قضية حتليلية كالقضايا الرياضية وغريها من " أنا أفكر إذن فأنا موجود " وإذا كان الكوجيتو 
مل يأت بشيء جديد جتهله ،ومل يضف إىل " الكوجيتو" القضايا أا صدقة صدقاً مطلقاً ، وهذا معناه أن 

  . ارفنا ما ال نعرفه مع
ويرى الفالسفة و املناطقة مثل جاسندي وأرنو أن الكوجيتو  ما هو إال كناية عن استدالل قياسي " 

بشدة أضمرت مقدمته الكربى وهي كل " ديكارت " ينسج على منوال القياس األرسطي الذي هامجه 
  ـ : مفكر موجود ، وميكن صياغته على الصور اآلتية 

  )  مقدمة كربى ( كل مفكر موجود         "                             
  )مقدمة  صغرى(أفكر     " ديكارت " أنا                               
  )٥. "()نتيجة   (      موجود    : ديكارت " أنا                              

  وإذا كان الكوجيتو عبارة عن قضية حتليلية ، فذلك يقتضي التسليم بأنه قضية صورية حبته فارغة من   
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٩٩- ٩٨م ، صـ١٩٩٦هـ ـ ١٤٠٦مهدي فضل اهللا ، فلسفة ديكارت ومنهجه ، دار الطليعة، بريوت ، ) ١(
  .١٥٦أمحد السيد علي رمضان ، مرجع سابق ، صـ)٢(
  . ١٥٧عباس حممود العقاد ، اهللا ، مرجع سابق ، صـ)٣(
  .                ٩٩مهدي فضل اهللا ، فلسفة ديكارت ،مرجع سابق، صـ) ٤(
  . ١٥٧أمحد السيد على رمضان  ، مرجع سابق، صـ)٥(



٢٢٥  
أي مضمون جترييب ، كما هو احلال متاماً ، بالنسبة إىل قضايا املنطق الصوري والرياضيات ، وما هو 
صوري ال ميكن أن يصلح أساسا إلثبات أي شيء خارجي أو حسي إلثبات أي شيء خارج عن نطاق 

  . العقل كإثبات وجود اهللا أو العامل اخلارجي ألنه من خصائص القضية 
وعلى ذلك فالقضية التحليلية ال تصلح أساساً ألية قضية إخبارية ؛ ألن القضية التحليلية نطاقها العقل " 

  . اإلخبارية نطاقها العامل اخلارجي ، وأساسها احلس والتجربة ،  والقضية 
الذي هو عبارة عن قضية حتليلية ، ال ميكن أن يصلح أساسا إلثبات وجود " فالكوجيتو "وعلى ذلك    

  )١(. " اهللا إثباتا فعليا أو حسيا ،وكذلك لإلثبات وجود العامل اخلارجي 
إال عن طريق الذهن أوالً ، وال ميكن أن " رت إثبات أي وجود ومن خالل الكوجيتو مل يستطع ديكا  

  )٢(. " يدعي بأنه أثبت وجوداً فعليا متحققًا يف العامل احلسي تستطيع احلواس ملسه ومشاهدته 

  ـ : إثبات وجود اهللا
شرة إن الفلسفة الديكارتية قد سلكت مسلكاً يف التاريخ الفلسفي سار الفيلسوف من النفس إىل اهللا مبا

كما صنع غريه من الفالسفة _ مل يرد أن تكون معرفتنا لوجود اهللا عن طريق العامل . وبغري واسطة 
والالهوتيني بل رأى على العكس من ذلك أن املعرفة لوجود العامل هي اليت تفتقر وجود اهللا سنداً هلا ، 

   ـ: وأثبت وجود اهللا عن طريق براهني ثالثة 

  ـ):رييب التج( الدليل اإلنساين )١
" هذا الدليل مبين على وجود فكرة الكائن الكامل الالمتناهي املتصف جبميع الصفات الكاملة فقوله     

  إين استطيع أن أدرك موجوداً له الكمال املطـلق وهو جـوهر ال متناهي أزل ثابت منفصل عين وكله 
ة موجودات أخرى ، وملا معرفة وكله قدرة وهو الذي خلقين وخلق املوجودات األخرى إذا كان مث

كنت موجودا متناهيا وناقصاً هلذا فليس يف قدريت أن أتصور بنفسي فكرة موجود وال متناه ذي كمال 
مطلق ، ألي إدراك يف جالء ووضوح إن أي معلول البد له من عله كفء له تكفي إلحداثه ، ومن 

وجود ال متناه ، هلذا فإن موجوداً هذا حيث أين متناه الوجود فلن استطيع إذن أن أختيل بنفسي وجود م
  )٣(."شأنه البد من أن يكون موجوداً بالفعل وإال مل أكن استطيع أن أكون فكرة عنه 

وهو ال يعرف أنه كائن ناقص متناه لو مل تكن لديه  " وهذا يعين أن اإلنسان يشعر بالنقص ألنه يشك   
  صدرها ، ومن مث فهذه الفكرة مل يستطيع أن يضعها وإذا فهو ليس م" الالمتناهي" فكرة الكائن الكامل 

  ـــــــــــــــــــــــ
  . ١٠٠مهدي فضل اهللا ، فلسفة ديكارت ، مرجع سابق ، صـ)١(
  . ٢٢٢مهدي فضل اهللا، أراء نقدية، مرجع سابق، صـ) ٢(
  .١٠٢_١٠١رينيه ديكارت ، التأمالت يف الفلسفة األوىل، صـ)٣(
  



                                                               ٢٢٦  

إال موجود وال متناه حيوي كل كما ، وملا كان اسم اهللا يطلق على ذلك الكائن الكامل الالمتناهي فاهللا 
    )١(."موجود

  _:دليل اخللق )٢  
هذا الدليل يكمل ويؤيد الدليل السابق ، ويقصد به خلق الذات ال العامل ألنه استمرار وجودي     

حيتاج إىل تعليل ، إذ ال يكفي أن خيلقين اهللا أول مرة وكفى ، بل إين حباجة إىل وجوده ليخلقين يف كل 
ال تعتمد الربهنة الزمنية يف فالزمان يتألف من جزيئات زمنية الائية متعاقبة ، و" حلظة خلقًا جديدا 

  )٢(."وجودها على الربهنة اليت سبقتها بأي حال من األحوال 
وعلى أي حال فكوين كنت موجودا منذ حلظة ال جيوز أن يكون سببا يف وجودي اآلن ، وإذن " 

ن فيستحيل أن يستمر وجودي إال إذا كانت هنالك قوة ختلقين يف كل حلظة خلقًا جديدا ومعين ذلك أ
  )٣(."جمرد وجودي دليل على وجود اهللا وأن استمرار وجودي دليل آخر على وجوده 

انتقلت من النظر من مفهوم فكرة اهللا إىل الفحص عن علتها كان دليل ثاين على وجود اهللا ، " فإذا   
ن تكون قد سبق القول أن هلا من احلقيقة املوضوعية أو الكمال ما يقومين إىل غري حد ، فال ميكن إال أ

  )٤(."صدرت إىل عن عله كفء هلا أي عن موجود حاصل بالفعل على الكمال املمثل فيها 
واستطيع أن استبعد للسبب عينه مجيع العلل اليت هي أقل كماال من اهللا ألا  كان جيدر ا أن متنح " 

. ا هي عله بدينأنفسها  مجيع الكماالت اليت تنقصها وأيضا أستبعد أن تكون عله وجودي والدي ،وإمن
فلم يبق إال أن يكون خالقي هو الكائن الكامل والبد أن يكـون له على كل ما يف أنا ألن كل 

 )٥(. "احلقيقةاليت  يف  املعلوم  جيب أن توجد يف العلة 
إذن فال بد أن يكون له مثلي على األقل فكرة الكمال ،ولكنه فوق ذلك أكمل مين يف حقيقة األمر، " 

  )٦(. " إذن فاهللا موجود : ره الكمال لكانت له اإلرادة والقدرة على مينح ذاته إياه ألنه لو أعذ

  ـ  :الدليل األنطولوجي) ٣
أنه وجد دليالً يستطيع أن يقدمه لنا يف جالء البديهية  ، والذي يسمى يف العادة " ديكارت " يعتقد   

كرته بالذات ، مثلما تستخلص خاصية فوجود اهللا مستخلص يف هذا الدليل من ف"بالدليل األنطولوجي 
  من خاصيات املثلث من  تعـريف الشكل اهلندسي فما أن نفهم بالفعل أن اهللا هو الوجود الذي حيوز 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .١١٨، التأمالت يف الفلسفة األوىل ، مرجع سابق ، صـ ٣٥_٣٤رينيه ديكارت ، مقال عن املنهج ، مرجع سابق ، صـ)١(
  .١٢٤امحد السيد رمضان ، مرجع سابق ، صـ)٢(
  .٣٢رينيه ديكارت ، التأمالت يف الفلسفة األوىل ، مرجع سابق ، صـ) ٣(
  .٧٤يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة احلديثة ، مرجع سابق ، صـ)٤(
  .٣٣-٣٢رينيه ديكارت ، التأمالت يف الفلسفة األوىل، صـ)٦)(٥(



٢٢٧  
لوجود كمال ؛ إذ أن الوجود يستتبع بالفعل إجيابية تعود إما إىل الشيء الكماالت كافة ، وذلك ما دام ا

املوجود بالذات ، وإما إىل الشيء الذي وهبه هذا الوجود لكن اهللا تبدى لنا يف فكرته ، قوة ال متناهية 
بأنه فالقول بأنه غري موجود يعدل يف هذه احلال القول بأن فيه قوة غري متحققة مما يعدل القول بالتايل 

  )١(. " ليس كامالً كماالً مطلقًا ويف هذا تناقض 
يضمن تعريفنا املثلث أن جمموع "لذا يرى ديكارت أن الوجود متضمن يف فكرتنا عن اهللا متاما كما  

  . زواياه تساوي قائمتني ، فإننا كذلك نستطيع أن نستخرج من تعري فكرة اهللا أنه موجود 
كما أن هذا الدليل يستند إىل أن فكرة اهللا من األفكار الواضحة املتمايزة ، وهي بداخلنا أي أا نظرية 

  )٢(." مبعىن أا واضحة للعقل قبليا ، أي قبل التجربة احلسية 
لقد عثرت يف عقلي على فكرة اهللا أي على كينونة باهللا الكمال، ليست أقل من فكرة أي " فيقول   

  )٣(. " ددشكل أو ع
فاألصل فيها ضرورة . الواقع إا مكتسبة " تناول األدلة ويعتربها حمصلة جلية متميزة " ديكارت  " إن  

تفسري املوجود املتغري بإسناده إىل علة ، وضرورة الوقف عنده عله أوىل يف سلسلة العلل واألبقى املوجود 
فديكارت يتناول هذه . وإال مل تكن أوىل بدون تفسري ، وضرورة إجياب الوجود هلذه العلة األوىل 

الفكرة كما كوا الفالسفة والالهوتيني املدرسني ويعتربها أولية ، فيبدأ من حيث انتهوا ، ويعتربها 
  ) ٤(."حمصلة ولو كانت كذلك ال استوى فيها كل الناس وألظهرتنا على ماهية اهللا كما هي 

  ادة إىل أجزاء منها الكبري ، ومنها الصغري مث بث فيها احلركةيزعم أن اهللا قسم امل" ولقد كان ديكارت     
  يف اجتاهات خمتلفة فجـرت وتصادمت فمنها ما متسك، وجتمـع كتالً كبرية، ومنها ما حتول إىل ذرات    
  وهباء ، ومن الكتل الكبرية كان التراب ، ومن الذرات كان اهلواء ، ومن اهلباء كان األثري ، ومن األثري    
  ويصف كيف يصل الدم إىل ... ويزعم أن احلياة أصلها هو الـدم...كانت النار والشمس والنجـوم    
  فما أحاله من تعليالً...القلب، فيسخـن حبـرارته ويتبخر، ويرتفع إىل الرئتني فيربد ويرجع إىل القلب   
  ديكارت تشاءم مما حـل  ولعل) ...وليم هاريف ( وإن كان ال يرضى معاصـرة ...للـدورة الدموية    
  فلم يشأ أن يقول احلق يف هذه الدورة الدموية الدائمة ، اليت هي من عجـائب صنع) مبيشال سرفة (    
  ) ٥."(اهللا وأوىل الدالئل على وجوده وقدرته    

  ـــــــــــــــــــــــ
  . ١٠٢اميل برهييه ، مرجع سابق ، صـ) ٢)(١(
هـ ـ ١٤٠٧كر األوريب احلديث ، ترمجة أمحد محدي حممود ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، باومر ، الف. فرانكلني  ل) ٣(

  . ٨٧م ، صـ١٩٨٧
  .٧٦يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة احلديثة ، مرجع سابق ، صـ)٤(
  .١٣٠_١٢٩ندمي اجلسر ، مرجع سابق ، صـ)٥(
  
   



٢٢٨  
ملادي فإن ديكارت جيد هلذا االتصال وسيطًا يف وعن كيفية االتصال بني العقل الروحاين واجلسد ا

  الغدة الصنوبرية هي اخللقة املتوسطة بني روح اإلنسان وجسده وقد رأينا مما تقدم أن بعض العلماء"
املعاصرين يؤيدون هذا القول ويدعمونه باملشاهدة واالستقراء ، ولكن ديكارت مل يعن بإجياد مثل هذه 

  )١(."ن كما يفهم من جممل آرائه يرى أن قدرة اهللا يف غىن عن هذا الوسيط القنطرة بني اهللا والعامل أل
اارت هذه األدلة بايارها ذلك بأن الوجود املتضمن يف فكرة اهللا حممول من جنس الفكرة " ولقد   

أي حممول متصور فحسب ، وليس الفكرة صورة حقه ملوضوعها ، فقد زال عنها امتيازها وأضحت 
  )٢(."بينه مثل ما بني سائر األفكار وبني موضوعاا من مسافة فإذا بينها و

وقد دعا ديكارت  إىل تطبيق املنهج العقلي يف الفكر واحلياة ، واستثىن من ذلك ـ لسبب ما ـ    
أن ميدان العلم الطبيعة ، وموضوعه استغالل " الدين والعقائد الكنسية والنصوص املقدسة ، وكان يرى 

وأدواته الرياضة والتجربة ، وخيتص الدين مبصائر النفس يف العامل اآلخر ، ويعتمد على القوى الطبيعية 
  )٣(." االعتقاد والتسليم فال مضايقة بني العلم والدين ، وال سلطان  ألحدمها على اآلخر 

مرحلة طبيعية يف سلم التدرج "لذا جند أن الواقع يف مذهب ديكارت هو املذهب االزدواجي الذي هو   
  )٤(. " من اإلميان املطلق بالوحي إىل اإلنكار املطلق له 

   )م١٧٥٣ـ١٦٨٥(جورج باركلي: ثانياً 
ولد يف ايرلندا مبنطقة كليكين من أسرة إجنليزية األصل بروتستانتية املذهب قضي سنيه املبكرة وسنيه   

املتأخرة بأكملها يف ايرلندا وهو وإن كان قد قضى حياته تابعاً للمذهب االجنليكاين إال أنه يبدو كما لو 
م ١٧٠٠ة كليكين أوالً مث ابتداًء من عام  تلقى تعليماً ممتازاً بكلي. كان يعد نفسه ايرلندياً بصفة قاطعة 

   )٥(.بكلية ترينيت بدبلن 
  كان ملؤلفات ديكارت ولوك ونيوتن احلظ األكـرب يف برنامج الدراسة " لقد                   
  ، وبعد سبع سنني حصل على األستاذية يف الفنـون ، ونشر رسالتني صغريتني ،                    
  إحدامها يف احلساب ، واألخرى يف حبـوث رياضية متفـرقة ، وعـني مدرساً                    
  حماولة( باجلامعة لليونانية والعربية مث الالهوت ، وبعد سنتني صار قسيساً ، ونشر                   
  مبادئ( ة التالية عنوانه تعترب متهيداً لكتاب آخر أخرجه يف السن)يف نظرية جديدة                    
  املعـرفة اإلنسانية حيث يفصح عن أهـم أسباب اخلـطأ والصعوبة يف العلوم ،                   

  ــــــــــــــــــــــــ
  .١٥٨عباس حممود العقاد ، مرجع سابق ، صـ)١(
  .  ٧٧_ ٧٦يوسف كرم ،تاريخ الفلسفة احلديثة ، مرجع سابق ، صـ)٢(
  .١٩، العلم والدين يف الفلسفة ، مرجع سابق ، صـ اميل بوترو) ٣(
  . ١٥٣سفر عبد الرمحن احلوايل ، العلمانية ، مرجع سابق ، صـ) ٤(
  .٩٤- ٩٣فؤاد كامل ، املوسوعة الفلسفية املختصرة ، مرجع سابق ، صـ) ٥(



٢٢٩  
  )١("وهو الكتاب املشتمل على مذهبه الالمادي  )وأسس الشك والكفر واإلحلاد 

العامل تفسرياً عقلياً ، فإذا كان الفكر العادي أو "  من أصحاب الرتعة املثالية الذاتية اليت تفسر يعترب   
  .املادي يرى أن العامل اخلارجي موجود خارج العقل ومستقل يف وجوده عن هذا العقل 

  )٢(."لكن باركلي رأى أن الوجود اخلارجي كله يتمثل يف  إدراكه للوجود هو اإلدراك    
  )٣()." أن يوجد هو أن يدرِك أو أن يدرك "( بارته املشهورة وع

أن كل األشياء اليت نسميها مادة هي " ويسري استدالل بركلي يف مثاليته الذاتية على النحو التايل    
موضوعات لتجربتنا وهي ذا الوصف ال توجد يف نظرنا إال بوصفها إدراكات ، فعندما نقول مثالً أن 

جد ، فنحن نقول أن لدنيا إدراكًا حسيا أو جتربة تطلق عليها اسم الشجرة ، غري أن التجربة الشجرة تو
وجودا موضوعيا مستقالً على الشجرة اليت تظل جتربة _ على أي وجه _ مهما تكن حيويتها ال تضفي 

عن الذهن فليس مثة وجود مبعزل ... ، وباالختصار فالقول إن أي شيء يوجد مرادف للقول أنه يدرك 
  ) ٤(."الذي يدخل هذا الوجود يف جتربته 

وجود احملسوسات بدليل أننا " ووصف بركلي نفسه بأن مذهبه ال مادي ، وهذه الالمادية ال تنكر   
  )٥(."ندركها ، فهي ال حتول األشياء إىل معاين بل إا حتول املعاين إىل أشياء 

د أن ليس سوفسطائيا وال شاكاً يف  وجود العامل ، وما فمن خالل مفهومه عن املثايل عن العامل مؤك    
بل هو يعترف بوجود ذلك كله من ناحية فلسفيه وال ختتلف من هذه "فيه من حقائق وكائنات ، 

الناحية عن سائر الفالسفة ، وإمنا يتفاوت عنهم يف حتديد مفهوم الوجود ، فالوجود ليس مبعناها عند 
م يؤمن بوجوده ، ولكن على طريقته اخلاصة يف تفسري الوجود اليت اآلخرين فما هو موجود يف رأيه

  ) ٦(."أي إدراكنا له _ تعين أن وجود الشيء عند وجوده يف إدراكنا 
كما أن العامل اخلارجي إذن ليس ومهًا ، فإذا أغمضت عيين عن األشياء اليت أمامي ، ومل أعد أراها أو   

موجودة ، وهكذا فإن العقل البشري ال خيترع املدركات  أحس بوجودها فإن ذلك ال يعين إا غري
ولكن هذا مل يؤد بربكلي إىل الرجوع عن نظريته ، إمنا دعاه "احلسية اليت يدركها بل هي مستقلة عنه ، 

  )٧(."إىل تفسري هذه املدركات احلسية بأا موجودة يف العقل اإلهلي 
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٦٥_ ١٦٤فلسفة احلديثة ، مرجع سابق ، صـيوسف كرم ،تاريخ ال)١(
  .١٤٢م ، صـ١٩٩٤هـ ـ١٤١٤حممود محدي زقزوق ، متهيد الفلسفة ، دار املعارف ، القاهرة ، )٢(
  . ١٠٥حممد باقر الصدر ، فلسفتنا، صـ)٣(
  .٧٠م ، صـ٢٠٠٥هـ ـ١٤٢٦هنتر ميد ، الفلسفة أنواعها ومشكالا ، ترمجة فؤاد زكريا ، مكتبة ضة مصر ، القاهرة ، ) ٤(
  .٣٣٣م، صـ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠توفيق الطويل ، أسس الفلسفة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، )٥(
  .١٠٦حممد باقر الصدر ، مرجع سابق ، صـ)٦(
  .٢٩٢أوزفلد كوليه ، املدخل إىل الفلسفة ، مرجع سابق ، صـ)٧(



٢٣٠  
  من حيث أا قائمة يف عقل اهللا أو يف العقل الالمتناهيال تتمتع بوجود حقيقي دائم إال ... إن األشياء"

هذه هي فلسفة باركلي وحجر الزاوية ، فإمهال باركلي لفاعلية الفكر يف املعرفة ، واقتصاره على 
اإلدراك  احلسي كان مقصودا ، ألنه يرجع إىل أن باركلي كان خيشى إن هو جعل للتفكري العقلي دورا 

  )١(."مل أن يتوهم اإلنسان أن يسيطر على الكون بعقله هو الفردي املتناهي رئيسيا يف إدراك العا
فأنا أعترف بأنه ليس لدي أي صورة ال عن اهللا فحسب؛  بل عن أي روح آخر ، " يقول باركلي   

ألن اهللا واألرواح موجودات تتميز بفاعليتها احملضة ، ولذلك فال ميكن أن تدرك بالصور وهي أشياء ال 
  )٢(."منها فاعلية 

الشجرة هلا وجود خارج العقل ، ولكن من املؤكد أن الرجل املؤمن بديانته " ويقول يف موقع آخر   
املسيحية لن يدهش إذا قلت له أن الشجرة احلقيقية القائمة خارج عقله موجودة يف عقل اهللا الالمتناهي 

ر على وجود اهللا الذي حيتويه هذا الذي يعرفها ويدركها ، وقد ليفطن أول األمر إىل الربهان املباش
القول ، كما ال يفطن أول األمر إىل أن وجود الشجرة أو أي شيء حمسوس آخر حيمل يف طياته برهانا 

  )٣(."على وجود عقل يدركه 
تنبثق يف داخلنا كل حلظة ، من دون أن تكون إلرادتنا الذاتية تأثري "وأما جوابه عن اإلحساسات اليت   

  )٤(."وتتابعها حيث أن اهللا يبعث تلك اإلحساسات فينا يف انبثاقها 
من خالل ما سبق ذكره فإن باركلي ال وجود يف رأيه لغري العقل والروح ، وال وجود للمادة يف   

ألن الصفات اليت تنسب إىل األشياء ليست يف األشياء بل يف العقل " اخلارج إال من عمل العقل الباطن 
  )٥(."الذي يدركها 

خالل مثالية باركلي وهي مثالية ذاتية ترى وجود الشيء يف إدراكه ، وأن األشياء ليس هلا وجود فمن  
  .مادي مستقل عن الذوات اليت تدركها

  :باركلي وتزكية النفس 
من خالل ما نراه من حولنا من أشياء كثرية فهل هذه جمرد خداع ؟ وهل نأكل ونلبس التصورات    

  اخلادعة ؟
  هو لو صح أنه ليس هناك وجود لألشياء فأين تذهب الروح يف النوم العميق ؟وتبقى تساؤل و  
  وال ننكر  بقول باركلي بوجود األشياء خارج الذهن ، ولكنه يقول بكثرة النفوس ، فكيف علم أن "  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١١صـ. ت. هويدي،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، دجورج باركلي ، احملاورات الثالث بني هيالس وفيلونوس، ترمجة حيي )١(
  .                       ١٤٦و صـ١٤٠املرجع السابق ، صـ) ٣)(٢(
  . ١٠٦حممد باقر الصدر ، فلسفتنا ، مرجع سابق ، صـ)٤(
  . ١٥٨عباس حممود العقاد ، مرجع سابق ، صـ)٥(



٢٣١  
   )١("درك الشيء ، وحتفظها وتصوا وتبقى موجودة ؟ هناك نفوسا كثريةً ؟ وما هي النفوس اليت ت

فمن خالل فلسفة باركلي لن  تتزكى  النفس مبثل هذه الفلسفة اليت تشكك يف وجود اهللا واإلميان   
 . ،و ذا الفكر البشري القاصر الذي لن يصل إىل  احلقيقة لن  يتزكى الفكر  به

  )م١٨٠٤ـ١٧٢٤"(عمانويل كانت: "ثالثا 
  بكوجنسربج من أبوين فقريين على جانب عظيم من التقوى " كانت"ولد                      

  ) Pidetisme(والفضيلة ، ينتميان إىل شيعة بروتستانتية تدعى الشيعة التقوية                    
  تستمسك بالعقيدة اللوثرية األساسية القائلة إن اإلميان يربر املؤمن ، وترى أن                    
  حمل الدين اإلرادة ال العقل ، وتعلي من شأن القلب واحلياة الباطنية ،ومن مثة                   
  رب املسيحية يف جوهرها تقول إن اإلميان احلق هو الذي تؤيده األعمال ، وتعت                   
  تقوى وحمبة اهللا ، وتعترب الالهوت تفسرياً مصطنعاً أقـحم عليها إقحاماً نشأ                    
  على هذا املذهب ، وتشبع يف املرتل واملـدرسة واجلامعة ، فكان " كانت "                   
  فة متيز متييزاً باتاً بني صورة خالصة لذلك أثر يف توجيه فكره حىت كون فلس                   
  مبا(أردت أن أهدم العلم : (( ومـادة ، وحىت قال يف وصف هذه الفلسفة                    
  . )).ألقيم اإلميان ) بعد الطبيعة                    

  برناجمها يف  دخل يف الثامنة إحـدى املدارس التابعة للشيعة التقوية ، وأمت                      
  إعجاباً باللغة الالتينية مبا : السادسة  عشر ة، وكان أظهر ما أفاده فيها شيئني                   
  تـنطوي عليه قواعدها وتراكيبها من روح اجلد والنظام ،حىت كان مطمحه                    
  بالرواقية الـرومانية وما تتحلى حني ذاك أن يتوفر على فقه اللغة ، وإعجاباً                    
  )٢."  (به من نبل وشجاعة ، وسيبقى هذان األثران يف نفسه                    

لذا يعترب كانت من الذين  شطروا الفلسفة احلديثة شطرين  فلقد أخذ الشيء الكثري عمن سبقوه من   
 وجهة جديدة سيطرت على ديكارت إىل هيوم ورسو وجرى يف تيارهم ، ولكن تفكريه أدى به إىل

  )٣( .القرن التاسع عشر 
كما أنه يعترب من مشاهري الفلسفة احلديثة ومؤسس الفلسفة النقدية وزعيم للمدرسة املثالية األملانية   

اإلميان بوجود مفاهيم قبل التجربة أو خارجه عن نطاقها ، وهذا ما يشبه عامل األفكار " وجوهرة فلسفته
 اخلارجي يشكل مادة اإلحساس فقط إال أن العقل هو الذي ينظم هذه املادة يف عند أفالطون فالعامل

  املكان والزمان ، وميد اإلنسان بالتصورات اليت عن طريقها تفهم التجربة فاحلواس والعقل يلعبان دورا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٣م ، صـ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤ة ، حممد تقي األميين ، عصر اإلحلاد ، دار الصحوة ، القاهر) ١(
  .٢٠٩ـ٢٠٨يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة احلديثة ، مرجع سابق ، صـ) ٢(
  .٢٠٨املرجع سابق ،  صـ) ٣(



٢٣٢  
  )١(."كبريا يف املعرفة   
مستقل ، وال كيان فردي قائم بذاته بل هو مبدأ ) معريف " (انطولوجي " إذن فليس للمثايل وجود "   

   )٢(."ال التجربة إذ يكملها ويضفي عليها وحدة نسقيهمنظم ، ضروري الستعم
  _:وللمثالية الكانتية طابعان   
أي اختذت نقد العقل وسيلة لبلوغ النتائج الفلسفية املتباينة ،وميزت متييزا " النقدية " الطابع األول "   

فعية إنكارا صرحيا ال الذي يعرف كما أنكرت األخالق الن" الذات العارفة وبني املوضوع " دقيقًا بني 
  )٣(."هوادة فيه 

أو عدم إمكان قيام ميتافيزيقيا بوجه عام وحتديد مصدرها ومداها _ وتبعاً لذلك حل مسألة إمكان "
   )٤(."وحدودها وكل ذلك وفقا ملبادئ 

  "األوالنية" عند كانت وأتباعه إمنا هي وصف للصور واملعاين واملبادئ "الترنسندنتالية" الطابع الثاين 
  )٥(."إذا كانت متعلقة بالتجربة حمددة هلا ال متعالية عليها مفارقة هلا 

ليس مالحظة النفس اإلنسانية، فهو يصف لنا " كانت"منهجه أيضا ليس سيكولوجيا فمطلب " كما أن 
  )٦(."كيف يصوغ الفكر األفكار ويكوا

  تافيزيقي ، والتحليل امليتافيزيقي بفك املعطيات إىلإن املنهج الكانيت منهج حتليل مي"                   
  ويتميز . بتحليل املعطيات" كانت"ويبدأ . عناصرها البسيطة وعندها يتوقـف التحليل                
  .مادة وصورة حساسية وفهم: حتليله بني عنصرين                

  ولكن التحليل وحده ال يكفي، بل جيب تفسري القيمة املوضوعية للمعاين اردة                    
  قبل أن نقـدم على خطوة ... قبليا ، وحتديدها قبليا وهذه ضـرورة ال مناص منها                 
  عد أن نتخبط هنا وهناك وإال مضينا كالعميان ، وب. واحدة يف جمال العقل اخلـالص                 
  )٧."(ننتهي حيث ابتدأنا واجلهالة                 

ميثل جهد الذهن البشري للتوفيق بني هذين التيارين العقلي والتجرييب يف " كانت"فكر "وقد جاء   
  )٨(."الفلسفة كما تعد هذه الفلسفة بصفة عامة نقطة انطالق لكل الفلسفات النقدية 

  كل شيء لإلميان " كانت"مؤسسة على املنطق املستقيم والتحليل العميق؛ لذا ارجع "كانت "ففلسفة     
  ــــــــــــــــــــــ

  .١١٥نعيم حبيب جغيين ، مرجع سابق ، صـ)١(
  . ٥٨عثمان أمني، مرجع سابق، صـ)٢(
)٣                                   (Philosophy, New yok,١٩٩٧,Pig١٥٠. Scraton Roger , Modern  
 .٥٨عثمان أمني، مرجع سابق، صـ)٥) (٤(
  .١١ـ١٠م، صـ١٩٧٢هـ ـ١٣٩٩مراد وهبه ، املذهب عند كانت ، ترمجة نظمي لوقا ، مكتبة االجنلو املصرية ، ) ٧)(٦(
  .١٩ _١٧م،صـ١٩٧٢هـ ـ١٣٩٢اميل وترد، فلسفة كانت ، ترمجة عثمان أمني ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ) ٨(
  



٢٣٣  
  .     وأن القدرة على املعرفة هي من عند اهللا،وآمن خبلود الروح وبالضمري احلي،واعتربها مسلمات لفلسفته 

  ـ : واعترب النقاد والفالسفة أن مثاليته نقدية هلا صفتان 
 إا مثالية نقدية ألا وجهت اهتمامها إىل وضع حدود العقل عليه أن ال يتعداها إال يف حدود)١"

  .التجربة املمكنة 
إا شارطة ألا تضع الشروط األولية اليت جتعل التجربة ممكنة وهي شروط عقلية يضعها العقل دون )٢

االعتماد على التجربة مثل مفهوم املكان والزمان والسببية،وهي أوامر عقلية تنظم املعرفة اليت تأيت عن 
  )١(."طريق حواس اإلنسان 

  املعرفة  
  _:امليتافيزيقا )أ

بامليتافيزيقا اهتماما كبريا إلقامتها على أساس منطقي علمي مقنع،بالرغم من إميانه بأنه "كانت" اهتم"  
الفيزيائية (وراء الطبيعة يعين استحالة إخضاعها للمقاييس الطبيعية املألوفة يف سائر العلوم"جمرد كوا
لقـول بأن فلسفته تقود إىل ما رفض هو االعتراف به وهذا بالذات ما دعا البعض إىل ا)والرياضية

  )٢(."مسبقاً 
فاملوضوع الرئيسي الذي يدور حوله النقد الكانيت إمنا هو الفصل يف مشكلة إمكان قيام امليتافيزيقا      

أصل هذا العلم ، ومداه ، وحدوده على أسس " أو استحالة قيامها بصفة عامه ، مع االهتمام بتحديد 
واضحة ، ولذلك اعترب احلديث يف املوضوعات امليتافيزيقية الثالثة وهي اهللا واحلرية واخللود أمرا  عقالنية

ال ميكن إال عن طريق الضرورة اخللقية ألن العقل النظري ال ميكنه جماوزة حدوده " إمكانه " ممكناً لكن 
   )٣(."بغري أن يطرح بنفسه يف الظالم واملتناقضات 

استحالة التوصل فيها إىل معرفة عن طريق العقل النظري، وأن أي حماولة إلقامة ) كانت ( ويرى "  
معرفة ميتافيزيقية على أساس فلسفي هي حماولة فاشلة ليست هلا قيمة ، وذلك أنه ال يصح يف القضايا 

  ) ٤(."امليتافيزيقية شيء من األحكام التركيبية األولية ، واألحكام التركيبية الثانوية 
  )٥(."امليتافيزيقا بوصفها علما مل توجد حىت يومنا هذا " لى ذلك فإن وبناء ع

  لكن امليتافيزيقا كاستعـداد طبيعي للعقل أمر واقعي ، وال ينفر من العقل اإلنساين أن يعدل متاما عن    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٩سعيد التل وآخرون ، مرجع سابق، صـ)١(
  .١٨صـ.ت.كانت أو الفلسفة النقدية ، مكتبة مصر القاهرة ، د زكريا إبراهيم ،)٢(
  ١٩ـ١٨م،صـ١٩٨٦هـ ـ١٤٠٦دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد، ) مالمح عن حياته وأعماله الفكرية(عماد عبد السالم،كانت)٣(
  .١٣١ـ١٢٩حممد باقر الصدر ، مرجع سابق ، صـ)٤(
  .٩٧عثمان أمني، مرجع سابق ، صـ)٥(



٢٣٤  
) ذلك يف مقدمته لكل ميتافيزيقا مقبله أن تصري علما " ( كانت" البحـوث امليتافيزيقية ، كما يقرر 

  وعنوان كتابه هذا يدل داللة واضحة على أنه غري رافض للميتافيزيقا ، وإمنا يريد إقامتها على دعائم"
را مستحيال فمن الواجب إذن متينة حبيث تكون علما ، وإذا كان العدول كليه عن امليتافيزيقا يعد أم

كما يقول كانت أن حتاول يف النهاية نقد العقل ارد نفسه أو إذا تصادف وجود أي نقد له فلنمتحنه 
ولنضعه حتت اختبار كلي ألننا ال جند أمامنا وسيلة أخرى إلرضاء هذه احلاجة امللحة اليت تفوق جمرد 

  )١(."الرغبة يف العلم 

  ـ:والتركيبية األحكام التحليلية)" ب
  .هو احلكم الذي يستعمله العقل ألجل التوضيح فحسب كقولنا اجلسم ممتد: احلكم التحليلي ) ١   
  .وهو الذي يزيد حمموله شيئًا جديدا على املوضوع كما يف قولنا اجلسم ثقيل :احلكم التركييب)٢   
  .قبل التجربة كاألحكام الرياضية هي األحكام الثابتة لدى العقل : األحكام التركيبية األولية ) أ  
هي األحكام الثابتة يف العقل بعد التجربة مثل احلكم بأن ضوء الشمس : األحكام التركيبية الثانوية )ب 

  )٢(. "يسخن احلجر 
تبدأ كل معرفتنا بال شك من اخلربة ألنه كيف تستيقظ ) "نقد العقل اخلالص (يقول كانت يف كتابه 

ليس لدينا معرفة سابقة زمنينا على ... لها ما مل تؤثر األشياء على حواسنا ملكة معرفتنا وتؤدي عم
حىت التجريبية منه مما نستعمله من -اخلربة فالبد يلزم إا مشتقه مجيعا من اخلربة إذ تتألف معرفتنا 

  )٣(."انطباعات ومم تضيفه عقولنا من ذاا 

  _:أنواع امليتافيزيقا 
  _:عنيني مها للميتافيزيقا عند كانت م  

  هو الذي جعل فيه كانت امليتافيزيقا هي العلم الذي يبحث يف معاين اهللا :املعىن األول)"١       
  .وخـلود النفس وحرية اإلرادة         
  . هو البحث يف إمكانية املعرفة األولية : املعىن الثاين )٢       

  يف " كانت "املعىن األول ومل يبحث إال يف املعىن الثاين ، ولقد كان " كانت" لقد ترك          
  يؤدي إىل نتيجة رئيسية أن أية ميتافيزيقا ال ميكن أن ) نقد العقل النظري اخلالص(كتابه         

  هر قضاياهـا أن تظ –أبدا  –توضع يف وضع علمي قط أي أن امليتافيزيقا لن تستطيع          
  ، وأن الفالسفة الذين ) كقاعدة جتريبية( اجلدلية كمبادئ مسلمة ، وال أن تربرهـا          
  قد –إهلية كانت أم إحلادية " يدعـون بناء تعـاليمهم األخـالقية على امليتافيزيقا          

  ــــــــــــــــــــــــــــ
هـ ١٣٨٨ا مقبلة ميكن أن تصري علماً ، ترمجة نازيل إمساعيل ، دار الكتاب العريب ، القاهرة ، عمانويل كانت ، مقدمة لكل امليتافيزيق)١(
  .٢٠٩م، صـ١٩٦٨ـ
  .٣٢٣، وصـ٣٢٠امحد السيد رمضان ، مرجع سابق ، صـ)٣)(٢(



٢٣٥  
  )١."(حكموا على أنفسهم بالفشل              

ستخدام االستداليل القائم على املعاين اال" ويستخدم العقل استخدامان خمتلفان يف مسارمها جدا   
اردة ، مادمنا ال نستطيع شيئاً اللهم إال رد الظواهر وإدخاهلا حتت معاين جمردة ، والظواهر ال ميكن 
حتديدها إال جتريبيا أي بعديا ، واالستخدام الثاين للعقل استخدام حدسي يقوم على بناء معاين جمردة ، 

ردة مرتبطة حبدس قبلي فمن املمكن أن تكون معطاة حدس خالص مستقل عن ومادامت هذه املعاين ا
  )٢(."كل معطي جترييب

فامليتافيزيقي مىت جهل حدود هذين االستخدامني انزلق من جمال احلساسية إىل أرض املعاين اردة   
. تركييب باملعاين اردة  اخلالصة بل املعاين اردة الترنسندنتالية ، إذن فامليتافيزيقا خاليه من أي حكم

  _:األخالق عند كانت ) ٢
يستمد إذن قوانني األخالق من الطبيعة " على العقل فلن " كانت " تقوم ميتافيزيقا األخالق عند   

اإلنسانية ، وال من عادات الناس وآيينهم ، بل من العقل ذاته مباشرة وهلذا فإا لن تستعني بعلم 
  )٣(."النفس،وال بعلم اإلنسان 

  )٤(."العقل هو الذي ميدنا مبعين الواجب الذي هو الركن الركني يف األخالق " إذ   
وهذه القواعد تتصف متاماً كما هو احلال يف الشروط "و يضع العقل القواعد األخالقية ال التجريبية،   

  )٥(."األولية اليت يصفها العقل ملعرفة العامل احلسي بالعمومية والضرورية
األول نظري وهو أن حقيقة األخالق شأا شأن : إىل اختاذ هذا املوقف أمران " كانت "ع وقد دف 

العلم ال ميكن أن تستخلص إال من الشكل احملض للعقل ال من املضمون املادي التجرييب ، والثاين عملي 
من شأا  أن وهو إذا استندت األخالق إىل اعتبارات جتريبية ، فإا ستقدم إىل اإلرادة بواعث حسية 

تفسدها إما بصرفها عن الواجب أو بدعوا إياها إىل البحث يف الواجب عن شيء آخر غري الواجب 
لذا أخذ ينادي بفصل األخالق عن الدين ، فهي " نفسه ، وملا كانت األخالق عنده تقوم على العقل 

ميدانا غري ميدان احلقائق  مستقلة ال حتتاج إىل دعامة خارجية تؤيدها ، ويرى أن للحقائق األخالقية
  )٦(. " العلمية  ، فال تعارض بينهما إذن  وال اختالف 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ 
هـ ١٤٢٤الندكريسون، املشكلة األخالقية والفالسفة ، ترمجة عبد احلكيم حممود ، أبو بكر ذكري ، دار الرشاد ، القاهرة ، )١(
  .٢٨٦م،صـ٢٠٠٤ـ
  .٦٤مرجع سابق، صـمراد وهبه، ) ٢(
  .٣٣م، صـ١٩٧٩هـ ـ١٣٩٩عبد الرمحن بدوي، األخالق عند كانت، وكالة املطبوعات، الكويت، )٣(
  .٢١٤يوسف كرم، مرجع سابق، صـ)٤(
  .٨٣حيي هويدي ، دراسات يف الفلسفة احلديثة املعاصرة ، مرجع سابق ، صـ)٥(
  . ٢٥٦م ، صـ١٩٥٣هـ ـ ١٣٧٣إبراهيم مدكور،يوسف كرم،دروس يف تاريخ الفلسفة، جلنة التأليف والترمجة والنشر، القاهرة، ) ٦(



٢٣٦  
فهذه األخالق مبا وراء الواقع لقوانني ثابتة وضرورية مثل قوانني الطبيعة ، ونظراً ألن هذه األخالق 

  .معينة مبا وراء الواقع 
  اس من حرية اإلرادة ، وألن الواجب ال يؤدى أداًء حقاً فإا تقوم على أس" 

  إال ممن توفرت فيهم إرادة قوية وحرية كاملة ، وإذا كان يقدس أوامر العقل 
  املطلقة ، فألنه يعتقد أو الواجب الصحيح  مـا أماله العقل أو إذا كان ميجد                      
  فذلك راجع إىل أنه يرى أن لغة الواجب هي لغة اإلنسانية  الشخصية اإلنسانية                     
  مجعاء ، وأن أوامره تشريع عام يتساوى أمامه كل األفراد ، فهو إذن جيمع يف                      
  فكر الواجب كل هذه النواحي ، ويقول بنظـرية هي يف آن واحـد أخالق                      
   )١. "(واجب واحلرية والعقل واإلنسانية ال                     

واستبعد مذهب السعادة الشخصية ألنه يرد اخلري إىل اللذة واملنفعة ، وال يضع متييزا بني بواعث   
الرذيلة ، ومل يوافق أيضا على مذهب العاطفة األخالقية مع اعترافه بالفضيلة أوالً بالذات ، ولكن 

ومل يقدروا أن "نفسي ، وجلأ أنصاره إىل العاطفة ليأسهم من العقل استبدل باملنفعة احلسية الرضا ال
  )٢(."العاطفة متغرية نسبيه ال تصلح مقياسا للخري والشر 

وهلذا استبعد اللذة واملنفعة والسعادة " ولذلك أراد أن حيرر السلوك األخالقي من قيود امليول واألهواء   
عل الباعث يقوم يف اإلرادة نفسها وبذلك ارتدت عنه غاية قصوى ألفعال اإلنسان اإلرادية ؛إذ ج

  )٣(."األخالقية إىل مبدأ الواجب 
حمافظة اإلنسان على حياته واجب، واإلحسان واجب، وتأمني اإلنسان لسعادته "وأفعال الواجب هي    

  )٤(."واجب غري مباشر ، وحمبة اجلار ولو كان عدواً واجب 
 تكون خرياً إال إذا صدرت عن واجب ، ال عن ميل مباشر أو رغبة وهكذا فإن األفعال اإلنسانية ال   

يف حتقيق مصلحة شخصية فإذا قام اإلنسان بواجب ، فلكي يكون تصرفه أخالقياً ينبغي أن يكون باعث 
الواجب من بني عدة بواعث هو األمر الكايف لإلقدام على الفعل ، ومع إقرار العواطف النبيلة كعامل 

فإن العامل يفتقد من اختاذ السعادة " لفعل اخلري ، ولذا فإن غرسها يف النفس يعد واجباً تساعد إلتيان ا
     )٥(."غاية مباشره ألفعالنا ـ إن علينا واجباً غري مباشر يقضي بالبحث عن سعادتنا 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٢٥املرجع السابق، صـ) ١(

  .٢٤٧، صـيوسف كرم ، تاريخ الفلسفة احلديثة )٢(

  .٤٠٧، صـ٤م، ط٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٧توفيق الطويل، فلسفة األخالق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، )٣(
عمانويل كانت ، تأسس ميتافيزيقا األخالق، ترمجة عبد الغفار مكاوي ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة، مرجعة عبد الرمحن ) ٤(

  .٦٤ت ،صـ.بدوي  ، د
  .٤٢١ق الطويل ، فلسفة األخالق ، صـتوفي)٥(



٢٣٧  
  _:ومن خالل الواجب تتضح له السمات اليت تتحدد وفقا للقواعد الثالث اآلتية 

  )١(."تشريع كلي ، وقاعدة شاملة ، وتكمن قيمة الواجب يف صميم الواجب نفسه "أنه)١
الكائن الوحيد الذي  بصرف النظر عن أي منفعة أو فائدة أو كسب مادي ، وعلى هذا فإن اإلنسان هو

  )٢(."قيمة الفضيلة إمنا تزيد كلما كلفتنا الكثري دون أن تعود علينا بأي كسب " يفعل مع معرفته بأن 
أن الواجب مرته عن كل غرض ، فال يطلب لتحقيق املنفعة أو بلوغ السعادة ، وإمنا ينبغي أن يطلب )٢

لذي يعلمنا كيف نكون سعداء ؛ بل هي فليست األخالق هي املذهب ا"لذاته أي أن نؤدي واجبنا 
  )٣(."املذهب الذي يعلمنا كيف نكون جديرين بالسعادة 

  )٤(."الواجب أنه قاعدة غري مشروطة لفعل أي أنه قانون سابق أو حكم أويل سابق على التجربة )"٣
  .لذا يشترط للواجب شرطني مها احلرية وازدواج الطبيعة البشرية 

فالواجب واخلري األمسى والسعادة تقودنا حتما إىل التسليم باحلرية وخلود الروح ، ووجود اهللا ، "  
  )٥() ."كانت(وهذه هي دعائم األخالق عند 

لذا فالعقل جيمع مبادئ احلياة احلسية ، ومبادئ األخالق هو تصور اخلري األمسى ، فاجتماع القداسة   
  .والسعادة هو قوام اخلري األمسى 

  )٦(."ضرورة أداء الفعل احتراماً للقانون " لذا هو يعتمد تعريف الواجب بأنه   

  _:الدين )٣
ل شيء أنه يهمل عنصر اإلميان يف فلسفته ، وال يعري الصارم لك" كانت"ينبغي لنا ال نفهم من نقد    

أي اهتمام للعامل الديين للناس ألن الرجل هو أبعد من أن يكون جاحدا للدين ، كافرا بتعاليمه بل هو 
مؤمن إميان الفالسفة الربوبني الذين ال ينكرون املعتقدات الشعبية، ولكنهم ينظرون يف الوقت نفسه 

فهم الدين " كانت"عاليمهم األخالقية ، ويليب حاجام النظرية ، وسوف نرى أن لدين عقالين جياري ت
  .على هذا النحو مع العلم بأن موقفه ال خيلو من شيء من الغموض والتذبذب 

تؤدي إىل الدين ،وهذه األخالق تقوم على العقل إذن ، فهذا الدين أيضاً " كانت"فاألخالق عند "   
عملي داخلي وأخالقي خالص ، وذلك ألنه يريد أن يؤسس الدين على يقوم على العقل وهو دين 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .٩٤م، صـ٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٤مصطفى حلمي ، األخالق بني الفالسفة وعلماء اإلسالم ، دار الكتاب العلمية ، بريوت ، )١(
  .١٩٤ـ١٩٣م ، صـ١٩٦٩ـ ـه١٣٨٩زكريا إبراهيم ، املشكلة اخللقية ، مكتبة مصر ، القاهرة ، )٣)(٢(
  .٩٤مصطفى حلمي ،األخالق، مرجع سابق ، صـ)٤(
  .٢٢٩إبراهيم مدكور ، يوسف كرم ، دروس يف تاريخ الفلسفة، مرجع سابق ، صـ)٥(
    .١٠٠عمانويل كانت ، تأسيس ميتافيزيقا األخالق ، صـ)٦( 
  



٢٣٨  
بأفعالنا املنعزلة يف ذاا ، يف حتقيق األخالق ، فجعل دوره عبارة عن أن يربز فينا األمل يف أن نشارك 

  )١(."نظام أخالقي قوامه االنسجام بني العادلة والسعادة 
كل االختالف عن النظرة التقليدية إىل الدين أي نظرة الالهوتيني ، ورجال " كانت"وختتلف نظرة    

أن "كانت"إذ يعتقد "،  الكنيسة اليت تعد الناس بالثواب وبالسعادة األبدية ، وتنذرهم بالعقاب األليم
الدين مبعناه الصحيح البد أن ينبع من األخالق أي ينبع من العقل وهو الدعامة الوحيدة _ الدين احلق 

  ) ٢(."املمكنة إلقامة اإلميان السليم 
إن اإلهانة الكربى يف حياة اإلنسان حينما تقرر جمموعة "أساسا يف أمور الدين ، " كانت"ولقد وضع   

  .سة مصري العقيدة وتفرضها على الناس كما لو أا تعكس بالفعل رسالة املسيح من القساو
املوقف معترباً أي برهان عقلي عن وجود اهللا ، وعن خلود " كانت"أما يف اال النظري فقد حسم  

ات كان أكثر تشددا وإدانة إزاء العباد"كانت"لكن . النفس وائية العامل من األمور املستحيلة نظريا 
لقد أنكر مفعوهلا ونفى عنها أي صالحية عقائدية بل رفع عنها الصفة اليت يقتنع ا أصحاا : اخلارجية 

  )٣(."أعين التقوى 
على وجود اهللا معترباً أن فكرة ) امليتافيزيقي احملض( الربهان األنطولوجي "استحالة " كانت"وأكد   

كما أنه رفض يف . ضة مل تربهن الواقعة املوضوعية وجود اهللا كمال ال ميكن بلوغه ، وإا فكرة حم
الفصول التالية مجيع الرباهني اليت كانت الفالسفة قد توافقوا عليها كالرباهني التأملية والغائية 

  )٤(."واالستشرافية 
ال " كانت"إىل رجل " وحينما وجه له سؤال يتعلق باإلميان والصالة فكان جوابه على الفاتري بسؤاله  

وسيلة أخرى ميكن أن حتافظ على صالحيتها التامة يف اللحظة األخرية من احلياة سوى اإلخالص  يعرف
النقي بشأن املقاصد السرية للقلب إىل رجل مثل النيب أيوب يعترب التملق إىل اهللا جرمية ، والقيام 

  )٥(."اين حر مبراجعات للنفس رمبا تكون ممالة من اخلوف حبيث النفس ال تتوق للقيام ا بفعل إمي
هو إذا دين خايل من الصالة وهناك تعارض مبدئي بني الدين كعقيدة " كانت"فالدين احلق عند    

  يكـف عن الصالة ألا ليست إال"داخلية والطقـوس الظـاهرة ومن مث فإن اإلنسان املتدين حبـق 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٨٠، مرجع سابق ، صـ اميل بوترو ، فلسفه كانت)١(
)٢(Allen  W. Wood , Rational Theology Moral and Religion cssay on the Cambridge to 

companion Kant ,Edited  by Paul Gayer, Cambridge University Press, ١٩٩٢, Pig. ٣٥٠.     
م، ٢٠٠٧هـ ـ١٤٢٨حممد املزوغي ، دار الساقي ، بريوت ، عمانويل كانت ، الدين يف حدود العقل أو التنوير الناقص ، ترمجة )٣(

  .٦٩صـ
  .٦٤٥_٦٤٤م،صـ١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٥عمانويل كانت ، نقد العقل ارد ، ترمجة أمحد الشيباين ، دار اليقظة العربية ، بريوت ، )٤(
  .٦٩عمانويل كانت ، الدين يف حدود العقل ، مرجع سابق ، صـ)٥(



٢٣٩  
    )١(."نفاقًا    
مل يتردد على دور العبادة ألن الصالة يف نظره غري جمدية ، وذلك ألا تستهدف " كانت"بدو أن وي"  

إيقاف العمل بالقوانني الطبيعية ، ومل يهتم مبمارسة أي فريضة دينية على الرغم أن الروح الدينية قد 
  ) ٢."(بقيت متغلغلة يف قرار نفسه 

  :عمانويل وتزكية النفس
من املؤمنني باهللا إال أن يكل اإلميان إىل الضمري ، وال يعتمد فيه على الرباهني العقلية اليت " كانت"كان   

ال يعرف إال الظواهر الطبيعية ، وال ينفذ إىل حقائق " كانت"تستمد من ظواهر الطبيعة فالعقل عند 
  . األشياء يف ذواا 

اإلنسان ، فمن ضمري اإلنسان إذن نستمد الدليل على وجود مسألة عالقة بني اهللا وضمري " واإلميان    
اهللا، ويف ضمري اإلنسان شعور أصيل بالواجب األديب ، وقسطاس مستقيم يوصي إليه أن يعامل الناس 

  )٣(."كما جيب أن يعاملوه 
السالح الذي حنارب به الشك واإلحلاد ، وبالغ يف صقله ، حىت جعله مرهفاً " كانت"أعد "ولقد    

  )٤(."ماضياً ، عجز هو نفسه عن استعماله 
  ـ" :كانت" ومن خالل فلسفته يقول   
  . إن مصادر املعرفة هي احلس والعقل،فلسنا نكون معارفنا من اإلحساس وحده وال من العقل وحده)١
يستطيع ا العقل إدراك العالقات )قوانني العقل املنظمة ( إن للعقل أفكار فطرية مركوزة فيه هي )٢
مث يكون من املدركات )إدراكًا حسيا(لقائمة بني اآلثار احلسية اليت ترد إليه ، فيكون من اإلحساسات ا

فكرة الزمان واملكان وقانون (ومن أهم هذه األفكار والقوانني الفطرية ) مدركات عقلية(احلسية 
  ).السببية

والتجربة أي أن األحاسيس ترد يكون العقل أحكاما إنشائية من ذاته ال يعتمد فيها على اإلحساس )٢
إىل العقل من منافذ احلواس متعددة متزامحة ، فيجاور بني بعضها ويفرق ، ويقدم بعضها ويؤخر بعضها 
و يهمل البعض اآلخر،  ومن مث يكون منها إدراكاً حسيا مث يكون من هذه املدركات احلسية مدركات 

  .ى اإلحساس والتجربة فبأيه قوة يفعل العقل ذلك عقلية ، وأحكاما إنشائية جديدة ال يعتمد فيها عل
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٩عمانويل كانت ، الدين يف حدود العقل ، مرجع سابق ، صـ)١(
  .٢٢١_٢٢٠زكريا إبراهيم ، مرجع سابق ، صـ)٢(
  .١٦٣عباس حممود العقاد ، مرجع سابق ، صـ)٣(
  .١٦١ندمي اجلسر ، مرجع سابق ، صـ) ٤(
  



  ٢٤٠  
قدرة العقل هذه  هي حمدودة ، ومرتبطة بالظواهر احملسوسة،  فإذا حاول اخلروج عن ميدان الظواهر )٣

، والدخول يف كنة األشياء بذاا وقع يف اخلطأ ، وظيفة امليتافيزيقيا هي أن تبني موضوع هذا اخلطأ يف 
  .حماولة العقل الدخول فيما وراء عامل احلس ألنه عامل جمهول 

بالدليل األخالقي ، فإنه ليس باالستدالل األقوى كما زعم ، فلوال ما جاء يف "كانت"استدالل  إن)" ٤
األديان عن البعث واجلزاء ملا توجب على القول أن جتزم ذا اليوم اآلخر جزما ضروريا ، ألن العقول 

ذا كانت مؤمنة بوجود يصعب عليها من نفسها أن تقول باإلعادة بعد الفناء والرجعة بعد املوت ، إال إ
   )١(."اهللا وقدرته وحكمته وعدله 

فاإلميان باحلياة األخرى إمنا يكون بعد اإلميان بوجود اهللا سبحانه وتعاىل ال قبله،وذه الفلسفة لن  
  .تتزكى النفس  

  )١٨٣١ـ١٧٧٠(هيجل:رابعا
  ولد جورج ويلهم فـريدريك يف مدينة شتوجتارت يف أسرة موظف كبري بإحدى "                 
  م ١٧٩٣ـ ١٧٨٨الدويالت األملانية الصغرية إمـارة فيورمتربغ ، ومابني أعـوام                    
  درس هيجل الفلسفة و الالهوت يف جامعـة توبنجن ، وبعد إاء الدراسة اجلامعية                    

  عمل مدرساً مرتلياً يف برين وفرانكفورت على املاين ، دافع عن أطروحة الدكتوراه                    
  ، وأصبح أستاذاً جبامعة إبينا ، يعترب هيجل مـن أبـرز ممثلي الفلسفة الكالسيكية                    
  "فلسفة الوحدة "أثر املباشر   لـ األملانية ، كان هيجل يف تلك الفترة واقع حتت الت                   
  ، وكان أول " الة الفلسفية النقدية " عند شيلنغ الذي أصدر باالشـتراك معه ،                    
  " فينومينولوجيا الروح أي علم ظاهريات الروح "مؤلف هام مستقل متاماً هليجل هو                    
  " ...للفلسفةاهليجلية "  املعني احلقيقي" يشكل الذي ) م١٨٠٦(                   

  لقد بلغت هذه الفلسفة : (( إن املكانة التارخيية هليجـل يف تطـور الفلسفة هي                      
  اجلديدة ذروا يف مذهب هيجل ، الذي تكمن مأثـرته التارخيية العظيمةيف األملانية                   

  كان أول من نظـر إىل العامل  الطبيعي والتارخيي والروحي ،بوصفـه عملية أي يف                    
  حركةدائمة يف تغري وتطور ، وقام مبحاولة للكشف عن العالقة الداخلية هلذه احلركة                    
  ...وهذا التطور                    

  إن القيمة العـظيمة لفلسفـة هيجل تكمن أا صاغت ، بشكـل متسق النظرة                      
  الديالكتيكية إىل العامل ، وما يوافق ذلك من منهج ديالكتيكي يف البحث، لقد صاغ                   
  )٢"(هيجل الديالكتيك باعتباره علماً فلسفياً                    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧١ندمي اجلسر ، مرجع سابق ، صـ)١(
  . ١٥٢-١٥١فيصل عباس ، موسوعة الفالسفة ، مرجع سابق ، صـ) ٢(
  



٢٤١  
حيتل العقل عند هيجل مكانة مركزية يف فلسفته ، كما أن هدفه الرئيسي تعقيل اتمع ، فكل ما "  

بل هكذا رد أنه قائم ، إنه ال يصبح حقيقياً يف اية ليس بعقلي جيب أن يصبح عقلياً ، وجيب أال يق
  )١(."األمر إال بقدر ما يصبح عقلياً 

وتتلخص فلسفة هيجل يف إا حتقيق مهمته األصلية اليت وضعها نصب عينيه وهي إظهار العقل    
الكامن فينا، ويف األشياء من حولنا وهذا العقل هو املبدأ احملرك يف الطبيعة ويف التاريخ وفقاً للتفسري 

  )٢(."كل ما هو حقيقي عقلي وكل ما هو عقلي حقيقي " املشهور
سفة هيجل سوى شيء واحد هو إا تتمسك مببدأ أعلى هو الفكرة املطلقة ، ومن هنا وال تعين فل    

  .فقد وصفت هذه الفلسفة بأا مثالية وذلك ألا حماولة للنظر إىل العامل بوصفه نسقاً مترابطًا 
وقد أخذ هيجل املثالية من " فهي تقوم على فهم الصالت والروابط بني موضوعاا املختلفة     

وذهب إىل أن احلقيقة الواقعة هي الروح الكلي ، وهذه الروح الذي يشكل احلقيقة تتطور "انتك"
  )٣(" .باستمرار يف صور أكثر كماال

مثايل مبعىن تعقيل الواقع أي جعل الوجود معقوالً ، وأن كل ما هو واقعي "هيجل" وعلى ذلك فـ   
وال ركود أو سكون إمنا هو جديل يف  معقول ، وكل ما هو معقول واقعي ، والفكر ال ثبات فيه

وأساس جدلية ،طبيعته ، والفكر اجلديل هو انتقال العقل من موضوع إىل سلبه مث إىل املركب بينهما 
  .الفكر جدلية الوجود 

ومعىن هذا أن كل شيء يف تغري متصل وعملية مستمرة تنتقل من وجود إىل صريورة أبداً ، وهذا   
  )٤(" وبذلك ميكننا فهم قول هيجل املنطق وامليتافيزيقا شيء واحد". " ق املطل"التصور للوجود هو 

مثل احلياة (والتطور الذي يعنيه هو تطـور يتم يف قفـزات أو طفرات تظهر فيها كيفيات جديدة 
  ) .والوعي

  ـ :وتنقسم فلسفة هيجل إىل ثالثة أقسام رئيسية "
  .املنطق أو علم الفكرة يف ذاا ولذاا )١ 
  .فلسفة الطبيعة أو علم الفكرة الشاملة يف اآلخر)٢ 

  .فلسفة الروح أو علم الفكرة الشاملة وقد عادت من اآلخر إىل نفسها)٣
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 
   .٣م، ط١٩٧٨هـ ـ١٣٩٨جون لويس ، مدخل إىل الفلسفة ، ترمجة أنور عبد امللك ، دار احلقيقة ، بريوت ، )١(
  .١١٩صـ،م١٩٧٠هـ ـ١٣٩٠الديدي ، فلسفة هيجل ، مكتبة االجنلو املصرية ، القاهرة ، عبد الفتاح )٢(
  .٢٠٩حممود محدي زقزوق ، مرجع سابق ، صـ)٣(
  هـ ـ   ١٤٠٩حممود فهمي زيدان ، نظرية املعرفة عند مفكري اإلسالم وفالسفة الغرب املعاصرين ، دار النهضة العربية ،بريوت،)٤(

  ..٩٥م ،صـ١٩٨٩     



٢٤٢  
  )١(."وهذه األقسام الثالثة ال تدرس إال موضوعا واحدا هو الفكرة الشاملة

أما الطبيعة فهي الفكرة . ويهدف علم املنطق أن يدرس الفكرة كما هي يف ذاا، وهذه هي القضية   
يف اآلخر ، وهي ضد الفكرة يف ذاا ، وهذا هو النقيض ، أما الروح فهي وحدة الفكر والطبيعة وهذا 

سق املقوالت اليت العقل اخلالص أو ن) وهو املنطق (ويدرس أول قسم من أقسام املذهب " هو املركب 
فهما يدرسان العامل ) والروح _الطبيعة ( أطلقنا عليها اسم العلة األوىل ، أما القسم الثاين والثالث 

العقلي نفسه ، فتشمل الطبيعة املكان والزمـان واملادة الالعضوية والنبات واحليوان وتعىن الروح روح 
   )٢(."بالفعل اإلنسان وهي أيضا جزء من العامل الواقعي املوجود 

  _:كما يلي " هيجل "واحلديث عن أقسام فلسفة 

  _:املنطق: أوالً
فهو ال يعىن باإلشكال والصور "للحياة الباطنية للعقل "دراسة لطبيعة الفكر اخلالص أو هو دراسة    

  )٣(."وحدها إمنا يدرس اإلشكال مع مضموا هو الفكر فهو دراسة للفكر من أجل الفكر وحدة
هو يف هذه احلالة علم العقل املوضوعي وعلم العقل الذايت معاً ، فهو "موضوع املنطق و العقل هو

بوصفه علماً للعقل املوضوعي أو املطلق أو الواقع األمسى انطولوجياً أو ميتافيزيقياً وهو بوصفه علماً 
  )٤(."للعقل الذايت ابستومولوجياً أو نظرية املعرفة 

  )٥(."عىن أنه علم الفكرة يف وسطها الفكري اخلالص هو علم الفكرة اخلالصة مب" و 
فتصور هيجل للمنطق خمتلفًا اختالفًا فهو ال يقتصر على قواعد االستدالل الصوري إمنا جيعله يتناول    

املنطق على أساس ميتافيزيقي ،وإمنا يذيب التميز "هيجل "وبذلك ال يقيم "الواقع أو الوجود أيضا ، 
  )٦(."امليتافيزيقا جيعلها علما واحدا اخلالد بني املنطق و

أفكار _ يتخذ املنطق مع امليتافيزيقا اليت هي علم األشياء مدركة بالفكر وعلى هيئة أفكار "وذا   
  ) ٧(."قادرة على التعبري عن احلقيقة اجلوهرية لألشياء
  ـــــــــــــــــــ

  .٢٩، صـ١م، جـ١٩٩٦هـ ـ١٤١٦مكتبة مدبويل ، القاهرة ، إمام عبد الفتاح إمام ، املنهج اجلديل عند هيجل ، )١(
  ،  ٢م  ،جـ١٩٩٦هـ ـ١٤١٦ولتر ترنس ستيس، فلسفة هيجل،ترمجة إمام عبد الفتاح ، مكتبة مدبويل ، القاهرة ، )٢(

  .١٦٣ـ١٦٢صـ     
  .٣٩٦امحد السيد رمضان، الفلسفة احلديثة، مرجع سابق، صـ)٣(
  .١٧١، مرجع سابق ، صـولتر ترنس ستيس ، فلسفة هيجل )٤(
  .٨٣، صـ.ت.حورج ويلهم هيجل ، موسوعة العلوم الفلسفية ، ترمجة إمام عبد الفتاح إمام ، مكتبة مدبويل ، القاهرة ، د) ٥(
  .٩٥حممود زيدان ، نظرية املعرفة عند مفكري اإلسالم وفالسفة الغرب املعاصرين ، مرحع سابق، صـ)٦(
  .٢٤، فقرة ١٠٠علوم الفلسفية ، مرجع سابق ، صـحورج ويلهم هيجل ، موسوعة ال)٧(
  



٢٤٣  
وعلى هذا مل يعد املنطق عند هيجل علما يقتصر على البحث يف أنواع االستدالالت وقواعدها وقوانينها 
دون أدين اهتمام مبضمون تلك االستدالالت ، وإمنا يهتم املنطق أيضا مبضمون هذه االستدالالت يف 

، فكل شيء يف الكون يف عملية تغيري دائبة تنتقل من وجود إىل ال وجود إىل إطار نظره كونية معينة 
وجود جديد ، وهكذا ال شيء يبقى على حاله كما ميكن للشيء الواحد أن يتصف مبوجبها وسلبها يف 

  .نفس الوقت 

  )موضوعي وذايت:(ينقسم املنطق إىل 
  _:املنطق املوضوعي)١

  أنه اعترب املنطق املوضوعي"هيجل"ين أن الشيء ليس ذاتياً ويرىوهو يع"                           
  الذي استبعـدت منه الفكـرة الذاتية حبكم عدم اكتمال توالد وحتديد                           
  األفكـار اردة بعد،وهي األفكار اليت تعـد الذاتية نفسها وحـدا                            

  ،ويطلق هيجل على املنطق ذه الصورة اسم املنطـق املوضوعي لسبب                          
  هو أن املقوالت يف هذا اجلـزء من املنطق تتوالد وتنمو وتعيننا يف نفس                           
  الوقت على التفكري يف األشياء ويف املقوالت تكون هي نفسها موضوعيه                          
  لكل معاين الكلمة أي أن املقـوالت اخلاصة ذا اجلزء من املنطق واليت                           
  تتوالد وتنمو فيه يف انفراد هي نفسها اليت تيسر لنا التفكري يف األشياء أو                           

  )١(." وعية كاملةيف املقوالت واليت تعد يف حد ذاا موض                         
  .هذا املنطق املوضوعي عند هيجل ينقسم إىل قسمني الوجود واملاهية                      

  ـ : الوجود)أ
إن الوجود ليس شيئًا ألنه قابل ألن يكون كل شيء ، وليس هذا الوجود يف نفسه شيئًا ألنه يف "  

  )٢(."املوجودات املتباينة املتناثرة على السواء 
إن فكرة الوجود وفكرة الالوجود فكرتان متضادتان وهناك فكرة حتتوي يف داخلها على كال "    

  )٣(."وهي حتتوي يف الواقع على هذا الذي سيصري شيئا : إا فكرة الصريورة ...الفكرتني املتناقضتني 
جود ، هذه وعلى هذا فالصريورة هي املوجود احلقيقي املركب من النقيضني الوجود و الالو"   

الصريورة هي صميم الوجود وهي سر التطور ، إذ أن الـوجود مـن حيث هو كذلك ثابت عقيم ، 
فهي اليت حتل هذا )ما سيصار اهللا ( و الالوجود عقيم أيضا ، على حني أن الصريورة وجود ال وجود 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٧سابق ، صـ عبد الفتاح الديدي ، فلسفة هيجل ، مرجع)١(
  .٢٧٥يوسف كرم، تاريخ الفلسفة احلديثة ، مرجع سابق ، صـ)٢(
  .٢١٠حممود محدي زقزوق ، مرجع سابق ، صـ)٣(



  
٢٤٤  

التناقض األول وبذلك يضع هيجل التناقض مبدأ أول يف العقل ويف الوجود ويزعم أنه بذلك خيرج من 
  )١(."الشك وال يعد قط فيه 

لعينية للوجود والعدم ، وهي وحدة ألا تتضمن هويتهما ، فقد زال ما الصريورة هي الوجوه ا"   
بينهما ،من متايز يف هذه اهلوية ، وقد انصهروا يف وحدة لكن هذه الوحدة عينية ألا ال تزال حتتفظ يف 

املألوف الذي يشمل ما هو عام ومشترك " كالتصور"جوفها بالفارق بينهما ، فهي ليس وحدة جمردة 
  وعات الفئة الواحدة ويستبعد ما بينها من اختالف إن الصريورة تشمل على االختالفات كما بني موض

   )٢(."تشمل على اهلوية فالوجود والعدم متحدان  
  _:ومن خالل ما سبق جند أن اجلدل عند هيجل يتعلق مبفهوم الوجود وهذا اجلدل ثالثي 

  فكرة الوجود _ :الدعوي  )١
  فكرة العدم _:نقيض الدعوي  )٢
  فكرة الصريورة _ :اجلامع للدعوي ونقيضها  )٣

  .وهذا اجلدل الثالثي يطبقه هيجل على كل احلقيقة الواقعية 
  .التقسيم الفرعي للوجود "

هو الوجود اخلالص يشكل يف البداية من ناحية فكر خالص ومن ناحية أخرى مباشرة : الكيف  )١
  )٣(."بالذات بسيطة وغري متعينة 

ص حيث مل يعد ينظر إىل اخلاصية أو الطابع على أنه يتحد مع الوجود هو الوجود اخلال: الكم " )٢
  )٤(."ذاته يف هوية واحدة بلى يوفر صراحة على أنه ملغي أو حمايد 

هو الكمية الكيفية عل حنو ما تكون مباشرة يف البداية وهي كمية ينسب إليها وجود : القدر " )٣
 )٥(."متعني أو كيف 

  _ :املاهية ) ب
  األشياء مجيعاً هلا طبيعة دائمة كما أن هلا وجودا خارجيا ،ومعىن ذلك أن الوجود قد أصبحإن      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٧٦يوسف كرم ، مرجع سابق ، صـ)١(
  .١٩١ولتر ترنس ستيس ، فلسفة هيجل ، مرجع سابق ، صـ)٢(
  .٢٣٧ابق ، صـجورج ويلهم هيجل ، موسوعة العلوم الفلسفية ، مرجع س)٣(
  .٢٦٩املرجع السابق، صـ)٤(
  .٢٨٥املرجع السابق ، )٥(

    



٢٤٥  
ينقسم إىل طبقتني مرتبطتني ارتباطًا وثيقًا وضروريا بعد أن كان له طبقة واحدة فقط ، ومن هنا 
كان الطابع العام للماهية هو أن كل شيء أصبح ينظر إليه من وجهة نظر مزدوجة ، فنحن مل نعد 

 بقيمته الظاهرة،  وإمنا منيز ما هو موجود وجوداً ما هوياً أعين ما هو ماهية ، وبني ما نأخذ العامل
يبدو ، وحنن ننشد النفاذ إىل وجوده اجلواين فنبحث عن اجلوهر حتت األعراض، وحناول أن جند 

  .لكل نتيجة سببا 
د أساسي ووجود مدعوم وهكذا ومجيع هذه املوجودات اليت هلا مثل الطبيعة الثنائية تتألف من وجو

  .األساس، وتندرج حتت عنوان عام هو املاهية
تشمل كل فكرة شيء تابع خلف الوجود املباشر الذي يظهر أمامنا، ولقد قيل أن لكل شيء "فاملاهية 

ماهية ، وهو قول يعين أن حقيقة األشياء ليست هي ما يظهر لنا منها يف مباشرا ، وأن هناك شيئًا آخر 
   )١(."ملباشرة وراء هذه ا

فاملاهية تقع وراء أو بني اهلواء السطح ، والظاهر املباشر وال ميكن الوصول إليها إال بالنفاذ إىل ما وراء 
السطح ، وهذا النفاذ االنعكاسي ، واألشياء اليت يتم النفاذ إليها أشياء تستنتج أو يدخل عليها التوسط 

ياء يبدوا كما لو كان ستارا أو غالفًا ختتبئ املاهية أي توضح وليست معطاة ، فالوجود املباشر لألش
  )٢(.خلفه 

  _ :وتنقسم املاهية إىل ثالثة أقسام 
  اعترب املاهية أساسا للوجود الفعلي ، ألن _ :املاهية باعتبارها أساسا للوجود )١"                          
  إن اهلوية تتضمـن االختالف ، وإمنا معاً  املاهية تبدو أوالً يف صورة اهلوية مث يتضح            

  .يؤلفان مقولة أساس الوجود الفعلي الذي يؤدي إىل ظهور مقولة الشيء                           
 يتم االنتقال من املاهية باعتبارها أساسا للوجود الفعلي إىل الظاهر عند : الظاهر )٢                          
  لقد انشطر الشيء إىل نصفني مها املادة والصورة،ولكن _:هيجل على النحو التايل                          
  ظهر اآلن أن كل نصف هو الكل ألنه حيتوي على النصف اآلخر ،فالصورة تشمل             
  يتحد المع نفسه كل املادة ، واملادة تشمل كل الصورة ، ألن املادة هي الفراغ اليت             
  يف هوية واحدة ، وإا االنعكاس يف الـذات اخلاص بالشيء ، والصورة من ناحية             
  أخرى هي االنعكاس يف اآلخر اخلاص بالشيء ،ولكن االنعكاس يف اآلخر ميكن أن                          
  أعين هي املادة ،واملادة باعتبارها انعكاسا يف :ذات يتغري بالتبادل مع االنعكاس يف ال                         
  الذات هي يف الوقت نفسه انعكاساً يف اآلخر أعين هذه الصورة،وعلى ذلك فالصورة                          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٣٠_٢٢٩، صـ١إمام عبد الفتاح إمام ، املنهج اجلديل عند هيجل ، مرجع سابق ، جـ)١( 
م، ١٩٩٠هـ ـ١٤١٠هربرت ماركريز ، نظرية الوجود عند هيجل ، ترمجة إبراهيم فتحي،اهليئة املصرية العامة للكتاب ، )١(

  .١٣٦صـ



٢٤٦  
  .هي الشيء كله ألا تشمل املادة ، واملادة هي الشيء ألا تشمل الصورة                        

 فاملاهية عند هيجل ليست شيئاً يقبع وراء الظاهر إمنا هي اليت تظهر وهي اليت توجد             
  )١." (فعليا ، وهذا الوجود الفعلي هو الظاهر                          

د عبارة عن االحتاد هي الوجود الداخلي وبني الظاهر وهو الوجو: "فاحلقيقة الواقعة أو الوجود بالفعل   
هذه احلقيقة الواقعة تتضمن فكرة الضرورة ، والضرورة تتضمن املعقولية ، ذلك ألن .اخلارجي 
نفسها هي املعقولية ، وإن كال منهما يتحول إىل اآلخر فهما يتحدان يف هوية واحدة ، وهذا الضرورة

معاً فهما مل يعودان االحتاد يؤدي بنا إىل مقوله جديدة هي احلقيقة الواقعية وهي مركب املاهية والظاهر 
 )٢(."منفصلني، وإمنا مها يتحدان يف هوية واحدة 

  ـ: املنطق الذايت ) ٢
 منطق الفلسفة أو منطق التأمل الذي يبدأ عند احلد الذي ينتهي عنده العلم احملدود ، و هو مل يبدأ"هو   

اصل  عملها ، ويرتفع هنالك لكي ينفي هذه العلوم أو ينكرها أو يعارضها ، وإمنا لكي يستكملها ويو
بنتائجها إىل درجة احلقائق التأملية ، وميكن تعريف وجهة نظر املنطق الذايت هو نظرية التصور ومقوالته 
هي اليت تفسر الطبيعة والروح تفسرياً ائياً ،وهذا املنطق الذايت هو الفلسفة يف لقائها الصوري ، وحيتوي 

  )٣(." ضمناً على أجزاء النسق األخرى 

  ـ: الفكرة  )ج
وليس " تقوم الفكرة على احلقيقة يف ذاا ولذاا  و هي االحتاد املطلق للفكر الذايت واملوضوعي 

 )أي تعييناا(شيئاً سوى الفكرة الشاملة يف حدودها املفصلة " املثايل" مضموا
  مضموا الواقعي ليس سوى العرض الذي تعطيه الفكرة الشاملة لنفسها 

  ود اخلارجي ، وإذا انغلقت هذه الصورة يف مثالية الفكرة يف صورة الوج
  .الشاملة ،فإا تظل حمتفظة بقوا ، وبذلك حتتفظ ا يف ذاا                          
  والفكرة هي احلقيقة ، ألن احلقيقة هي تطابق املوضوعية مع الفكر لكن  
  بق األشياء اخلـارجية مع تصور أين ذلك ،ألن  ذلك ال يعين بالطبع  تطا                         
  )٤. "(هذا الشخص الفردي" أنا " هذه التصورات سوى تصورات صحيحة اعتنقها                          

  املطلق وهو الذات الكلية اليت تشمل كل شيء ،وال خيضع كل" كما أن الفكرة عند هيجل عبارة عن 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٤_٢١٠إمام عبد الفتاح ، املنهج اجلديل عند هيجل ، مرجع سابق ، صـ) ١(
  .٣٤٩جورج ويلهم هيجل ، موسوعة العلوم الفلسفية ، مرجع سابق ، صـ)٢(
  .١٣٦عبد الفتاح الديدي ، فلسفة هيجل ،مرجع سابق ، صـ)٣(
  . ٤٤٧جورج ويلهم هيجل ، موسوعة العلوم الفلسفية ، مرجع سابق ، صـ) ٤(
  



٢٤٧  
ما فيه إال للنمو اجلدل، وهذه الذات الكلية ، فيسميها بالفكر أو التصور ، وبالتايل يصبح التصور شيئاً  

   )١(. " عينياً متاماً 
... مبعىن التصور ، ومبعىن جمرد التمثيل " ولقد استخدمت كلمة الفكرة يف الفلسفة ، ويف احلياة العامة   

  )٢(." وهي تعين التمثالت الفلسفية اإلدراكات احلسية على وجه التحديد 
وهي الروح هي ... احلياة " ومن خالل ما وضح من خالل  فلسفة هيجل اتضحت الفكرة أا هي   

هي املعرفة املطلقة اليت تبلغها يف فكر الفيلسوف يف ذاا ... الصدق واخلري يف املعرفة واألفعال فكرة 
  )٣(."بوصفها احلقيقة اليت نفسها، ويظهر التصور كأنه حلظة من وجهة نظر الفكرة

لنأخذ والفكرة هي التصور بقدر ما حيقق ذاته أو التصور الذي خيلق مأله بنفسه وميأل نفسه بنفسه،و"   
لذلك مثالً بالروح من حيث هي تصور ، وب نفسها حقيقتها اخلاصة ا يف اجلسد ،فتصدر عنها 
 احلياة ، وإذا انفصل التصـور هنا عن احلقيقة نتج عن ذلك املوت ، وهذا يدل يف الواقـع على أن أهم

ل األشياء كما شيء لدى هيجل هو الفكر املوضوعي ، فالفكر حيتضن كل األشياء ، ويسيطر على ك
  )٤(."أنه أساس كل شيء
  ـ:يظهر للتصور أوجه ثالث " هيجل "ومن خالل فلسفة 

فالتصور هو الكلي مدركا ال .الكلي واجلزئي والفردي : ويضم ثالث حلظات _:التصور الذايت )١
ه مضموناً بوصفه هوية جمردة أو صورة خالصة ، وإمنا بوصفه فكراً يصري عينياً من تلقاء ذاته ، ومينح ذات

  .وهو بصدد تعيني ذاته واستحالته إىل جزئي 
، وهي اليت " آلية"وهو الذي يصري موضوعياً على أحناء ثالثة إما يف صورة _:التصوير املوضوعي )٢

وهي اليت جتري عند جتاذب ، وتدخل " كيميائية"تكون األشياء فيها متجاورة وحسب أو يف صورة 
، وهي الغائية العضوية اليت تسيطر عليها النهاية حبيث تدبر وتوج "ة غائي"األشياء بالتبادل أو صورة 

  .نشاط األعضاء 
  .وهي ما يرجع فيه التصور إىل نفسه عن طريق احتاد الذاتية: الفكرة)٣
  _:والفكرة على ثالثة أنواع   
 روح التصور يففكرة احلياة وهي الفكرة يف صورا املباشرة اليت متثل احلياة عندما حتقق _ :أوالً"   

  .البنية العضوية
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤١-٤٠ت ، صـ.عبد الفتاح الديدي، هيجل ، دار املعارف ، القاهرة ، د) ١(
  .٢٣٧إمام عبد الفتاح ، املنهج اجلديل عند هيجل ، مرجع سابق ، صـ) ٢(
   .٤٠٤أمحد عبده رمضان، مرجع سابق ، صـ)٣(
  .٤٢_٤١ي ، هيجل ، مرجع سابق ، صـعبد الفتاح الديد)٤(



  

٢٤٨  
وهكذا فإن حقيقة  )١(."فكرة املعرفة واخلري حيث نبحث عن التصور املكافئ ملوضوعه يف املعرفة_:ثانيا

اخلري تتضح على إا وحدة الفكر النظرية والفكر العلمية يف نظرية فقول أن اخلري قد حتقق فعال وجذرياً 
  )٢(.وأن العلم املوضوعي يف ذاته ولذاته هو الفكرة 

عرفة ، فكرة العلم واحلقيقة ذاا وفيها يكون التصور األمسى هو الفكر املطلق ووحدة احلياة وامل_:ثالثا "
  )٣(."ويتحقق فيها الكلي يفكر يف ذاته، وحيقق ذاته بالفعل من خالل تفكره يف ذاته

  والفكرة املطلقة هي احلقيقة كلها هي الفكرة اليت نفكر يف ذاا ، وهي هنا على األقل "       
  .بوصفها تفكرياً أو فكرة منطقية                    

  ملقام األول ، وحده الفكرة النظرية والفكرة العلمية وبالتايل هي الفكرة املطلقة هي يف ا        
  وحدة فكر احلياة وفكرة املعرفة،ففي املعرفة كانت لدينا الفكرة يف صورة متحيزة،وأحادية                   
  ها وحدة اجلانب ، وقد سارت املعرفة لتطرح هذا التحيز ،ولتستعيد وحدا اليت هي بوصف                   
  أول مثل فكرة احلياة ،ويكمن نقص احلياة يف أن وجودها ليس الفكرة ضمنياً أو_ مباشرة                    
  بالقوة أو على حنو طبيعي يف حني أن املعـرفة بطـريقة أحادية اجلانب كذلك هي الفكرة                   

  ووحدما ) املعـرفة واحلياة( ،وحقيقـة هـذين االني  الواعية فحسب أو الفكرة لذاا                   
  والفكرة املطلقة هي لذاا ... هي الفكرة املطلقة اليت تكون يف ذاا ولـذاا يف آن واحد                    
  )٤."(الصورة اخلالصة لفكرة الشاملة                    

أي هوية تعلو على تناقض انقسامها على نفسها ..." والصورة املطلقة هي الكل من حيث هوية   
  )٥(."ومنطق التأمل هو املنطق الذي يظهر فيه اجلدل بوصفه جدل الوجود نفسه 

حقيقة كل من الوجود واملاهية أي هي مركب من مرحلة الوجود واملاهية "فالفكرة الشاملة هي   
  )٦(."تايل فهو يعرب عن حقيقتهما معا السابقتني وبال

  :الطبيعة _ :ثانيا  
 فإن ما يستنبطه بالفعل هو الطبيعة ذاا باملعىن الذي"يستنبط الطبيعة من الفكرة  " هيجل"يبدو أن   

  وإذا كان يبدو أنه يف داخل الطبيعة يستنبط احليوان من. افترضه املفترضون ،وإمنا هو فكرة الطبيعة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٤٣عبد الفتاح الديدي ، فلسفة هيجل ، مرجع سابق ، صـ)١(
  .٤٧٠جورج ويلهم هيجل ، موسوعة العلوم الفلسفية ، مرجع سابق ، صـ)٢(
  .١٤٣عبد الفتاح الديدي ، فلسفة هيجل ، مرجع سابق ، صـ)٣(
  .٤٧١_٤٧٠صـ الفلسفية ، مرجع سابق ، جورج ويليام هيجل ، موسوعة العلوم) ٤(
   ٥٠عبد الفتاح الديدي ، هيجل ، مرجع سابق ، صـ)٥(
  .٢٢٨جورج ويلهم هيجل ، موسوعة العلوم الفلسفية ،مرجع سابق،  صـ)٦(
  



٢٤٩       
ومن هنا ميثل االنتقال )١(" ."فكرة النبات"من " فكرة احليوان"النبات ،فإن ما يقوم به فعالً هو استنباط 

نقطة حرجة يف املذهب إا نقطة اليت ينتقل عندها املذهب من األفكار إىل األشياء من املنطق إىل الطبيعة 
لكن هذا االنتقال من األفكار إىل األشياء ليس انتقاال من فكرة إىل فكرة أخرى فنحن يف فلسفة الطبيعة 

  )٢(.رى ال نزال ندرس األفكار ال األشياء اجلزئية اجلامدة إا عملية استنباط  فكرة من فكرة أخ
جمرد مظهر الروح ، وهي استمرار ومواصلة للمنطق يقوم العقل نفسه بإظهار "فالطبيعة عند هيجل هي 

  ووجود الطبيعة يف حد ذاته جيعلها حتتوي على تعني الوجود ، . ضرورا وإضفاء اللزوم واحلتمية عليها 
  )٣(."كل مقوالت املنطق وكل ما تنطوي عليه ضمنا من العيينات بعد ذلك وبالتايل فهي ختضع ل

وينحصر االختالف بني املنطق والطبيعة يف أن املنطق يتناول املقوالت بينما تعىن فلسفة الطبيعة "  
بالكليات ، ومقوالت املنطق ضرب املعني من الكليات الغربية اليت تنطبق على أي شيء ، ألا كلية من 

ا كليات وليس مقوالت فال تنطبق إال على بعض حيث املنظور ، أما كليات الطبيعة فمن نوع آخر أل
  )٤(."األشياء فقط دون غريها 

املقوالت غري حسية باملرة " وميكن التعبري عن التميز بني مقوالت املنطق وكليات الطبيعة على أساس أن 
فقد . يف حني أن كليات الطبيعة حسية، ويسبغ عامل احلسية التخصيص واجلزئية إىل جانب الكلية 

على ما هو بعض األشياء " هذا "والكلية احلسية تطبق على ما هو " ذاك" يف مقابل" هذا "كون هنات
  )٥(."وليس كلها 

ومن هنا فإننا نستطيع أن نصف االنتقال من املنطق إىل الطبيعة على النحو التايل يقدم لنا املنطق العلة "   
إىل املرحلة اليت تكتمل فيها فكرتنا عن العلة األوىل للعامل مؤلفه من كليات خاصة ، وحنن اآلن نصل 

األوىل للعامل مؤلفة من كليات خالصة ، وحنن نسري إىل نتيجتها املنطقية إىل العامل نفسه ، فاالنتقال 
  )٦(."الذي مت بالفعل إمنا هو انتقال من الدائرة العامة للكليات اخلاصة إىل الدائرة العامة للكليات احلسية 

 الطبيعة على إا املقابل العكس للفكرة ، فإذا كانت عقالً فالطبيعة ال معقولة أي أا خالية فالنظرة إىل  
  من العقل واملعقولية ، وملا كانت املعقولية تعين الضرورة فالبد أن ختضع الطبيعة لالحتماالت العارضة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٠٨ولتر ستيس ، فلسفة هيجل ، مرجع سابق ، صـ)١( 
)٢(Hegel, Philosophy of Nature, Translated  and Edited by M.J .Petry .London Allen and 

Unwind ,New York ,Press.١٩٧٠, pig ١٦٠.                                                                           
 .٤٠٥لسيد رمضان ، مرجع سابق ، صـأمحد ا)٣(
  .١٤٥عبد الفتاح الديدي ، فلسفة هيجل ، مرجع سابق ، صـ)٤(
  .٤٠٦أمحد السيد رمضان ، مرجع سابق ، صـ)٥(
  .٤١٢ولتر ترنس ستيس ، فلسفة هيجل ، مرجع سابق ، صـ)٦(
  



٢٥٠ 
 )١(."وحدها 

نطقية والطبيعية والروح ، ومن مث فالطبيعة الطبيعة هي النقيض يف املثلث الذي يتألف من الفكرة امل"إذاً   
إا الفكرة وقد خرجت من ذاا إىل اآلخر أو حني تكون غربة ذاتية وملا كانت "هي ضد الفكرة ، 

تعارض الفكرة على هذا النحو ، وملا كانت الفكرة هي العقل ، فإن الطبيعة هي إذن الالعقل أو 
وفقا للمبادئ . ية اليت مسحت هلا الفكرة أن خترج من ذاا الالمعقول والطبيعة هي أيضاً حلظة اجلزئ

والطبيعة ( اجلدل فإن الفكرة هي الكلي ألن املنطق يدرس فقط األفكار الكلية اردة اخلالصة " العامة 
  )٢()."هي اجلزئي والروح هي الشخصي أو الفردية العينية 

ي من الصور الدنيا إىل الصورة العليا ، ولكن ينبغي نظرية التطور أو السري التدرجي"فالفلسفة الطبيعية   
  )٣(."علينا أن نالحظ جيداً أنه ال يوجد أي عنصر زمين يف هذا التطور 

  _:والطبيعة تقدم لنا مثلثاً لثالث مراحل تدرس على النحو التايل 
جة بعضها عن فهو عامل املادة اجلامدة واحلركة وفيه العناصر وهي خار_ :اآلليات أو امليكانيكا)"١

  )٤(."بعض
املرحلة األوىل للطبيعة ، ولقد انتقلت اجلوانية إىل ضدها  أعين إىل اخلارج املطلق الذي ميثله "وهذه هي

املكان والزمان واملادة ، ويبدو ذلك ألول وهلة على أنه خروج ذايت مطلق أو حياة كامل بني األجزاء 
حدة ، فالطبيعة هنا حتكمها اآللية املطلقة اليت تعىن كما سبق أو كثرة عمياء الاية هلا تفتقر إىل مبدأ الو

أن رأينا انعدام الوحدة والذاتية واالفتقار إىل العقل والفكرة الشاملة ، ومع ذلك فهي ليست على النحو 
  )٥(."كلية ، الن الكفاح من اجل الوحدة ، وهو مبدأ العقل والذاتية يظهر يف صورة اجلاذبية 

  )٦(."والصراع من أجل الوحدة مبدأ العقل والذاتية يف صورة اجلاذبية  فيتجلى احلرص" 
  .وبذلك يتم سيطرة الفكر أو مبدأ اجلوانية  
ال ندرس األرض " فتم هنا دراسة معينة على األجسام وهي العالقات _ :الطبيعيات أو الفيزيائية )١

 هلا ، فنحن ندرس فحسب العالقاتوالشمس والقمـر ألا أجسام فيـزيائية ميكن أن يكـون بديالً 
امليكانيكية واهلندسية اردة بني األجسام ، وترتفع فلسفة الطبيعة يف مرحلة الفيزيائية من هذه النظرة إىل 
  األشياء املادية على أا كائنات فـردية ذات خصائص معينة وطابع حمـدد ، ويؤدي إىل ظهور دراسة

  ــــــــــــــــــــــــــ  
  .١٤٦بد الفتاح الديدي ، فلسفة هيجل ، مرجع سابق ، صـع)١(
  .٤٢٣_٤٢٢ولتر ترنس ستيس ، فلسفة هيجل ، مرجع سابق ، صـ) ٢(
  .٤٢٤املرجع السابق، صـ) ٣(
   .٢٥٥م، صـ٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٧أمل مربوك، الفلسفة احلديثة، الدار السعودية املصرية، القاهرة، )٤(
  .٤٢٨جع سابق ، صـولتر ترنس ستيس ، فلسفة هيجل ، مر)٥(
    .٤٠٧أمحد عبده رمضان ، مرجع سابق ، صـ)٦(



٢٥١  
  )١(."الصور ، واألنواع الطبيعية غري العضوية 

تنتقل من هذه املرحلة من الطبيعة غري العضوية " يتم دراسة الطبيعة العضوية إذ _ :العامل العضوي )١
  )٢(."العمليات الكيمائيةإىل الطبيعة العضوية ، ويتم هذا االنتقال عن طريق 

  .ومتر املادة العضوية بثالث مراحل"                     
  وهو الكائن الذي تشمل عليه مملكة املعادن وينبغي _ :الكائن احلي اجليولوجي )١                     
  إا نوع من اجلثة أن ننظر إىل األرض اجليولوجية ال على أا وجود حي، وإمنا على                      

  . اهلائلة                      
  _:الكائن احلي النبايت )٢                      
 النبات كائن حي ميثل االختزال اجلزئي لكثرة الطبيعة يف وحدة نسقيه على الرغم                     
  البة فهي حمايد بعضها بالنسبة أن األجزاء ليست متماسكة يف هذه الـوحدة بص                      
  لبعض على حنو واسع، وميكن إلحدى أجزاء النبات أن تقوم بوظيفة اجلزء اآلخر                       
  لكنا ال جند فيها هذا التمايز النسقي والتكامل املنظم الذي يوجد على أقل تقدير                      
  ).ائن احليواين الك"( إال يف                      
  _ :الكائن احلي احليواين )٣                    
 يف احليوان تصبح العودة إىل الذاتية واضحة يف صورة الوعي أو الشعور وتصبح                     
  هذه الذاتية عند اإلنسان أنا حـراً ، ومـن هنا كان الكائن احلي احليواين هو                     

  )٣(."الصورة النهائية للطبيعة ويشكل مرحلة االنتقال إىل عامل الروح                    

وهكذا جند الطبيعة عند هيجل تبسيط صور العامل الطبيعي اخلارجي الذي جنسد فيه العقل لكي يصري "  
  )٤(."حقيقة حمسة 

حتقيق العقل عن كل لذا يتضح لنا أن هيجل يقوم بتجسيد كل شيء عن طريق العقل مما يؤدي إىل 
  .شيء ومن خالل فلسفته تتضح آثار الفلسفة املثالية اليونانية وفلسفة كانت النقدية 

  _:ثالثا الروح  
  . هي املركب من املوضوع ونقيضه هي الوحدة بني الفكرة والطبيعة"                    

  ا وحدة خارجـها بل إا وهي ما يوجد مركزه يف ذاته مركزه ، فليست هل                    
  بالفعل وحدا ، وهي توجد يف ذاا  ومع ذاا ، فالروح وجـود مع ذاا                     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٢٨ولتر ترنس ستيس ، فلسفة هيجل، مرجع سابق ،صـ)١(
)٢(Robert B. Pippin, Hegel's Idealism , The satisfactions of self conscious senses, 

Cambridge University Press ,Now York ,١٩٨٩,Pig ١٦٣.                                             
  .٤٢٩ولتر ترنس ستيس ، فلسفة هيجل، مرجع سابق ، صـ)٣(
  .٢٤٤م، صـ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣ أمحد أمني وزكي جنيب حممود ، قصة الفلسفة احلديثة ، مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة ،)٤(



٢٥٢        
  ، وهذه احلرية بعينها إذ أنين عندما أكون غري مستقل يكون وجـود مرتبطاً                   
  بشيء آخر خمتلف عىن ، وال أستطيع أن أوجد مستقالً عن شيء خـارجي                    
  حـراً عندما يتوقف وجـودي على ، وعلى العكس من ذلك ، فإنين أكون                    

  ذايت ، وما وجود الـروح املنطوي على ذاته هـذا سـوى الشعور بالذات                     
  )١( . "أي شعور املرء بوجوده                     

  لذا إن الفكرة املطلقة هي مقولة الروح ، ولكنها ميكن أن نسميها كذلك مقولة العقل أو الفكرة    
  فاملنطق وصفاً للعقل املطلق ، أو العقل األول الذي يوجـد قبل العامل  أو هو "                  
  وصف اهللا كما هو يف ذاته قبل أن يتجلى ، ولكن هذا العـقل الذي يصفه املنطق                
  نه مل يتجـل بعد، هو عقل جمرد متاماً ، ومن مث فهو ال يوجد وجـوداً فـعلياً ، أل               
  ويبدأ العقل اـرد يف التحـول إىل ضده يف الطبيعـة أعين التحول إىل العـقل                
  والمعقول ،وهذا الالمعقول هو التخارج اجلامد يف الطبيعة ، وحنن اآلن يف فلسفة               
  ليس العـقل ، وإمنا عقل متاماً أو الروح نرى عودته إىل ذاته ، فما ندرسـه اآلن                
  روح على وجه التحديد لكنه مل يعد جمـرداً فهذه الروح العيين احلي يف اإلنسان ،                
   )٢. "(إنه العقل أو الروح ، وقد جتلت اليت تبدأ اآلن يف الوجود الفعلي يف العامل                

  كانت هناك مراتب يف مملكة الطبيعة ،فإذا كان املطلق يتجلى يفولكن هنا مراتب يف مملكة الروح كما 

اإلنسان ، فإن ذلك ال يتم إال بواسطة تطور جديل طويل وشاق ، فالروح ال تضع نفسها يف احلال على 
أا روح مطلق ، ولكنه يبدأ من مرحلة دنيا من مراحل منوه ، وال يبلغ حتققه الذايت الكامل إال تدرجيياً 

  . فلسفة الروح هي أن تتعقب هذا التطور التدرجيي خطوة خبطوة  ، ومهمة
ولذا تعد فلسفة الروح مبثابة التتويج للنسق الفلسفي اهليجلي ، ألن الفكرة تصري يف أعلى درجاا "  

كروح ، وهذه املرتبة يف الواقع تعادل أمسى درجة من درجات التعيني ، ألن الفكرة حتقق فيها عينتها 
تلغي حقيقتها الفعلية على أنسب وضع ، وتصبح الروح الداللة الصادقة إزاء الطبيعة ، واملنطق العليا ،و

   )٣( ."بوصفها شرطي حتققها 
والروح باعتبارها املركب يف املثلث هي وحدة الفكر والطبيعة ، فاإلنسان من ناحية جزء متكامل من    

طرة القوانني الطبيعية ، وهي من ناحية الطبيعة فهو حيوان ، وهو وجود مادي خارجي خيضع لسي
  .أخرى وجود روحي أو كائن حي عاقل ذو فكر خالد 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
هـ ـ ١٣٨٣أيكن ، عمر األيدلوجية ، ترمجة فؤاد زكريا ، راجعه عبد الرمحن بدوي ، مكتبة االجنلو املصرية ، القاهرة ، . هنري د) ١(

  .١١١ـ١١٠م ، صـ١٩٦٣
  .٤٢٩لتر ترنس ستيس، فلسفة هيجل ، مرجع سابق ، صـو)٢(
  .١٥٠عبد الفتاح الديدي ، فلسفة هيجل ، مرجع سابق ، صـ)٣(
  



٢٥٣                   
  وإذا كانت الفكرة هي اجلنس اخلالد فإن الطبيعة هي الفصل، يف حني أن "                  
  ن نوعاً  أو هو روح اإلنسان قد حتولت العقل الذي تعني بالفصل أصبح اآل                 
  الفكـرة اخلالصـة يف الطبيعـة إىل ضدها ، وأصبحت غريبة عن نفسها،                  
  وأصبحت ال عمل وال فكر ، ولكنها فلسفـة الروح تعود إىل نفسها غنية                  
  من ضدها ، وأصبحت غريبة عن نفسها ،وأصبحت ال عقل ، وال فـكر،                 
  ولكنها فلسفة الروح تعود إىل نفسها غنية من ضدها ، لقد كانت حبيسة                 
  يف الطبيعة يف الالعقل ، ولكنها يف الروح حتـرر نفسها من تلك العبودية،                 

  وتصبح موجودة بوصفها روحاً حراً،وتعرض علينا فلسفة الطبيعة اخلطوات                 
  التدرجيية للعملية التطـورية اليت خلـصت الفكرة نفسها عن طريقها من                  
  وهذه التطور من املادة الالعضوية إىل الكائن احلي هو العودة التدرجيي                      
  للـروح من ضدها املطـلق ، وهو املادة الصلبة إىل نفسها أعين املعقولية                  

  )١. " (، واكتمال هذا املسار هو الروح                 

    ـ:وتقع فلسفة الروح يف ثالث دوائر

  ومضموا هو ) اإلنسان ( وهي اليت متثل التطور الذايت ، وتسمى بالروح الذاتية : الدائرة األوىل 
   العقل البشري منظوراً إليه نظرة ذاتية على أنه عقل الذات الفردية ،"                 

  :اإلدراك "ومن مث فتقسيماته متثل مراحل متعاقبة من الـوعي مثل                    
  ،وإذا ما نظـرنا إىل الـروح على هذا النحو " ...اخليال"و"الفهم " و                  

  لوجدنا أا الروح يف ذاا أو الذات املضمـرة ، وهـي دائرة الروح                    
  الذايت اليت ينظـر إليها الـعـامل احلديث على أا تدرس بصفة عامة                    
  موضوعات علم النفس ؛إذ يشمل كل مراتب ووظائف عقل اإلنسان                    
  اليت تتمثل يف الغريزة والوجدان و( رد وملكاته من صورها الدنيا الف                   
  إىل صورها كما تبدو يف العقل والفهم والنشاط العملي) واإلحساس                    
  ومن هنا كان املوضوع هو كل نطاق العقل أو الروح منظوراً إليه من                    
  نه مل يظـهر نفسه بعـد يف صوره خارجية على هيئة الداخل أعين أ                   
  )٢." (مؤسسات ومنظمات تشمل القانون والعرف واألخالق                   

  ـ : الدائرة الثانية     
  وتعين ذلك أن ) اتمع ( تبدأ الروح يف اخلروج من ذاا إىل اآلخر ، وذلك هو الروح املوضوعية      

 الروح الذاتية كانت منظوراً إليه من الـداخل أما الروح املوضوعية "                      
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣٤-٤٣٣ولتر ترنس ستيس ، مرجع سابق ، صـ)١( 
)٢(James Collins , A history Modern European Philosophy , Lanham , New York            

,London , ١٩٨٦, pig ٦٤٠.                                                                                                        



  

٢٥٤  
  فهي الروح وقد خرجت من جـوانيتها وذاتيتها ، وأوجدت نفسها يف                   
  العامل اخلارجي ، وهذا العامل اخلـارجي ليس هو بالطبع عامل الطبيعة ،                    
  إذ أن الروح هذا العامل األخري موجوداً بالفـعل ، لكن العامل املوضوعي                   
  هو العامل الذي ختلقه الـروح لذاا لكـي تصبح موضوعية أعين لكي                    
  توجد وتؤثر يف العامل الفـعلي وهو بصفة عـامل املنظمات واملؤسسات                   
  ، وال يعين ذلك املنظمات الوضعية كالقانون واتمع والدولة وحدها                    
  وإمنا يشمل العرف والعادات واحلقوق والواجبات عند الفرد ،وكذلك                   
  األخالق ، وتقوم الـروح املوضوعية على نشاط اإلرادة ، فاملنظمات                   
  واملؤسسات هي عمل من أعمال اإلرادة حني تتجلى يف العامل فتشكل                   

  ) ١." (مادة اخلام ، وحتوله إىل عامل جديد العقل           

  .وح املوضوعية فلسفة هيجل األخالقية والسياسية  والذكاء والغاية  وعلى هذا ينشأ من الر  
  ـ : الدائرة الثالثة      
وهي متثل الروح البشري على حنو ما يتجلى يف الفن )احلياة الروحية للوجود ( تسمى الروح املطلقة    

  .والدين والفلسفة
  فها هنا  والروح املطلق  هي احتاد الروح الذايت والروح املوضوعي"                   
  فقد تصبح الـروح أخرياً حـرة حرية مطلقة ال متناهية وعينياً متاماً ،                    
  والروح تدرك أن الفلسفة هي آخر مراحلها أي احلقيقة الواقعية كلها                    
  ذلك أن الـروح الفلسفي يرى العامل على أنه جتـل للفكر فحسب                    
  وموضوعه متحد مع ذاته يف هوية واحدة،ومن مث الفلسفة هي الوحدة                   
  النهائية للذاتية واملوضوعية ،وهلذا السبب فإن الروح املطلق هو مركب                    
  الروح الذايت والروح املوضوعي ،ويف الفلسفة تكتمل عوده الفكرة إىل                   

  نفسها ، ألن اإلنسان صاحب الفلسفة هو أقصى وأعلى جتل العقل أو                    
  الفكرة يف العامل ،وينبغي أن تؤجـل املعىن الدقيق هلذه العبادات إىل أن                   
  ) ٢." (تصل إىل دراسة الروح املطلق يف شيء من التفصيل                    

النهائية للذاتية واملوضوعية  ، لكي يصبح الوحدة هي  ح أن الفلسفةومن خالل ما سبق تتض    
  . االرتفاع من الروح املوضوعي إىل الروح املطلق

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 )١(Mark, B. Okrent, Consciousness and Objective Spirit in Hegel's Phenomenology, 

Journal  of  the History  of  Philosophy , ١٩٨٠, XVIII , Pig ١٣٩.                                    
 .٤٣٥ولتر ترنس ستيس ، مرجع سابق، صـ)٢(



  
٢٥٥  

لذا فاالرتفاع من الروح املوضوعي إىل الروح املطلق  ميكن أن يعرب عنه بلغة احلرية فاملضمون األساسي 
  .ما  يف الدولة وتتحقق هذه احلرية إىل حد" احلرية " للروح اإلنساين هو 

  ألن اإلنسان حني حتكمه الدولة ،فإنه حيكم نفسه لكن الدولة مع "                     
  ذلك ملا كانت مؤسسة موضوعية خالصة هي شيء غريب عن ذاته أو                    
  شيء آخر غري نفسه ، والروح احلرة على حنو مطلق ال ميكن أن تكون                   
  إال تلك الروح اليت تلغى إىل األبد إىل كل ألوان األخرية ، ومادامت                    
  ليست إال ثالثة ألفاظ تعرب "الالمتناهي"و" التحـديد الذايت "و" احلرية"                   
  عن كرة واحدة فإن الروح بوصفها روحاً مطلق تصبح ال متناهية  من                    

  .كل وجه                    
  ومبا أن مضمون الروح املطلق هي إدراك املطلق، وما دام املطلق واهللا                  
  لفظني مترادفني فإن هذه الدائرة هي بصفة عامة دائرة الدين فهي ليست                   

  )١."(واخلالد شيئاً آخر سوى معرفة اهللا أو إدراك اإلهلي                       

تبلغ الروح املطلق حقيقتها يف كل األحوال اليت تكون فيها املخلوقات البشرية واعية للمطلق ويدرك 
  .ويف الفلسفة )اللفظ يستخدم هنا مبعىن ضيق جداً ( الفن والدين : املطلق من ثالثة طرق هي 

  _:الفن 
  ا يتمثل صورة احملسة امللموسة وسواءهو الذي يدرك به الروح املطلق املثل األعلى للجمال كم"    

  )                    ٢(."كانت تلك الصورة صخرة أو لوناً أو صوتاً 
فعن طريق العقل أحرز اإلنسان أول انتصار على املادة قبل أن ينتصر عليها انتصاراً كلياً بالعلم ، فإن    

  )٣( .الفن أنزل فكرة يف مادة وتشكيلها يف مثاهلا 
لفن تنصر الفكرة على املادة ألا تستخدمها ألداء أغرضها ، ولكن املادة املستخدمة ليست قابلة ففي ا  

للتشكيل قابلية تامة ، وهي ختتلف من حيث مقاومة التشكل عسراً ويسراً أي أن مطاوعة املادة 
ددها ولكن إىل اختالف الفنون وتع_ يف مقدار عدم القابلية _ وقد أدى هذا التفاوت بينها متفاوتة

 مهما اختلفت ألوان الفنون فهنالك عامالن متصالن مها اللذان يعمالن على تكوين اجلميل املادة ،
    )٤(.والصورة أي الفكرة 

  ــــــــــــــــــــــــــ
 )١ (Alan White , Absolute ,Knowledge ,Hegel and Problem Of metaphysic, series in 

Continental Thought ,vol.٤, Ohio University Press ١٩٨٣, PPxii.                                    
  .٢٥٠زكي جنيب حممود، امحد أمني، مرجع سابق، صـ) ٢(
  .٢٨٣يوسف كرم، تاريخ الفلسفة احلديثة، مرجع سابق، صـ)٢(



  .٤١٧أمحد السيد رمضان، مرجع سابق، صـ)٤(
 

٢٥٦ 
الفكرة يف ذاا ، وإمنا هي الفكرة مطمورة يف وسط خارجي  مادامت الفكرة ليست خالصة أعين ليست

فاملادة وسيلة للتعبري عن الفكرة ، وبالفكرة وحدها تكتسب املادة "حسي فإن الطبيعة بالتايل مجيلة ، لذا 
  )١(."معىن وإشراقاً

  :ولقد تنوعت الفنون حبسب تعاقبها وتدرجها الطبيعي 
خالل هذه األنواع  ويشمل فن العمارة والنحت والتصوير فالفكرة من_ :الفن املوضوعي )١"                      

 .تتمثل على حنو قريب يف املثل األعلى 
 .ويشمل املوسيقى والشعر _ :الفن الذايت )٢                       

 .لفة إىل غري اية املوسيقى ترمجة عن انفعاالت النفس وألواا املخت)أ   
  تستخدم الصوت ، وهو شيء لطيف ، ولكن الصوت فيها رمز كالبناء يف                       
  العمارة وهنا ينطلق الفن من حدود املكان ،وجيتاز قيود املادة حيث ال يوجد                       
  )٢."(إال على صورة مثالية يف الزمان                       

الشعر وهو أعلى صور الفن مجيعاً ، وألنه ميزج بني التصوير واملوسيقى فهو يضيف إىل أحلان )ب
  )٣(.املوسيقى املهمة تعبرياً ومعىن واضحاً حمدداً، ولقد مر الفن عموماً عرب عصور التاريخ بأنواع عدة 

  _ :الدين 
  )٤(."تناهي يف املتناهي هو جتل للمنطق يف إطار الفكر أو هو احلضور احلي الالم"         

كان ) الثقافة العلمية ( لذا فلكل من الثقافة العلمية والدين له عالقة بالفلسفة ، فاال األول أي   
يرتبط يف الفلسفة بفضل ماله من تفكري مستقل أي أنه يرتبط ا عن طريق الشكل أما اال الثاين وهو 

ون وعلى هذا النحو يكون الدين هو الضد الدقيق للثقافة الدين يرتبط بالفلسفة بفضل ماله من مضم" 
العلمية مبا هي كذلك ، فليس له مشكل الفكر ، وليس له مضمون مشترك مع تلك الثقافة ، فمضمون 

  .املدرك يف الباطن )٥(."الدين ليس هو الدنيوي بل إن الدين يواجه الالمتناهي 
شعور بأنه ذلك الذي حتللت فيه مجيع املتناقضات يف ومهمة الدين هي بلوغ املطلق هو اهللا وال"    

وحدة ذلك املقدار الكبري للكون الذي احتدت فيه املادة والعقل، والفاعل واملفعول ،واخلري والشر واحد 
  أن اهللا هو نظام الصالت الذي تتحرك به مجيع األشياء ، وتعيش وتوجد وجتد أمهيتها أن املطلق ميضي 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٥١زكي جنيب حممود، امحد أمني، مرجع سابق، صـ) ١(
  ،٢٨٣يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة احلديثة ، صـ)٢(
روجيه غارودي ، فكرة هيجل ، ترمجة إلياس مرقص ، دار احلقيقة ،بريوت ، )١( .٤١٩أمحد السيد رمضان، مرجع سابق، صـ)٣(

  .٢٣٤،صـ٢م،ط١٩٨٣هـ ـ١٤٠٣
  .٢٩٣م، صـ١٩٩٧هـ ـ١٤١٧، تاريخ الفلسفة ، ترمجة إمام عبد الفتاح إمام ، مكتبة مدبويل القاهرة ، جورج ويلهم هيجل )٢(



  

٢٥٧                 
   )١(."يف اإلنسان إىل وعي ذايت  
وتتخذ معرفة املطلق ثالث طرق تعطينا ثالث مراحل هي الفن والدين والفلسفة ومضمون هذه املراحل "

ألزيل الالمتناهي اإلهلي أي هو إدراك احلقيقة املطلقة ، فالفن بوصفه املرحلة هي شيء واحد هو اخللد ا
األوىل هو أوىل الصور اليت يدرك فيها اخللد األزيل ،وفيها اكتماال أما الصورة اليت يشكل فيها الدين 

      )٢(."فهي تأيت يف مرحلة تالية ، لكن الفلسفة هي وحدة الصورة التامة املكتملة إلدراك املطلق 
ومن الروح املطلق هو بصفة عامه ، وهو إدراك املطلق بواسطة العقل البشري، يظهر املطلق يف أول      

لكن الفن كشف عن شعوره بالعجز عن تصوير املثل األعلى " صورة وهي الفن يف موضوعات احلس 
  )٣(."طلق متجيداً باطنياً يف املادة،وهذا الشعور بالعجز هو أصل الدين،ألنه كنه وجوهره متجيد الروح امل

وملا كان الفن على هذا النحو غري كايف ومتناقضاً مع نفسه كان من الضروري أن توجد صورة      
جديدة إلدراك املطلق ، لكن جيب أال تكون هذه الصورة اجلديدة موضوعاً حسياً ، وإمنا البد من أن 

 االنفعال أو الوعي احلسي ، وال حىت الفهم تكون روحاً ، وماهية الروح ليس الشعور أو الوجدان وال
بل العقل ، وبعبارة أخرى الفكرة الشاملة ،وماهية الروح هي الفكر مبا هو فكر أو كلى ، وبالتايل فإن 
أي إدراك حقيقي للمطلق البد أن يتعرف عليه مبا هو فكر أو الكلي احلسي ، وإمنا على أنه فكر خالص 

  عرفة للمطلق ال توجد إال يف الفلسفة، ولكن العقل ال يرتفع دفعةومثل هذه امل" أو عقل أو كلي 
إىل إدراكه ) كما هي احلال يف الفن ( واحدة من إدراك املطلق على أنه موضوع من موضوعات احلس 

، وإمنا هناك مرحلة وسطى ال يدرك فيها املطلق ) كما هي احلال يف الفلسفة ( على أنه فكر خالص 
  )٤(."، وال بطريقة عقلية خالصة ، وهذه املرحلة الوسطى هي الدين  بطريقة حسية خالصة

ولقد وضعت الشعوب يف ديانتها أفكارها حول وجود العامل واملطلق ، وعما يوجد يف ذاته ولذاته ،   
وما كانوا يتصورونه عن العلة واجلوهر والوجود ، وجوهر الطبيعة والروح ، وأخرياً رأيهم اخلاص يف 

  .يت تربط الروح البشرية أو الطبيعة البشرية بتلك األمور باهللا واحلقيقة الكيفية ال
  _ :وحنن يف احلال نالحظ يف الدين مستني أساسيتني " 
 الطريقة اليت يعي ا اإلنسان اهللا ، وهذا وعي ختيلي صورة موضوعية طابع الفكر: السمة األوىل )١

هللا حيضر أمام اإلنسان كآخر غري ذاته ، غريب ويف فا. الذي به يضع اإلنسان اهللا يف معارضة نفسه 
  . املاوراء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٧٩م، صـ١٩٨٨هـ ـ١٤٠٨ول ديورانت ، قصة الفلسفة ، فتح اهللا حممد املشعشع ، مكتبة املعارف ، بريوت ، )١(
  .٢٦٠أمل مربوك ، مرجع سابق ، صـ)٢(
  .٤٢٠سابق، صـأمحد السيد رمضان، مرجع )٣(



  . ٦٥٣ولتر ترنس ستيس، مرجع سابق ،صـ)٤(
  
  

    ٢٥٨  
اخلشوع والعبادة يعيشان تغيري شكل التعارض فيما يرفع اإلنسان نفسه إىل اهللا ، وإىل : السمة الثانية )٢

  )١(."مرتبة الوعي باحتاده مع الوجود اإلهلي 
الفلسفة لكنه يعرب عنها على حنو أدىن من فإن الدين يتضمن احلقيقة األساسية اليت تتضمنها " لذا     

  )٢(."تعبري الفلسفة 
فالدين مرحلة ضرورية يف التطور اجلديل للروح ووجوده ليس حمض صدفة وليس وسيلة بشرية "   

 )٣(."للمطلق ) حقيقي وصحيح (خالصة ، وإمنا هو عمل ضروري من أعمال العقل وهو جتل ضروري 
 : حلظات تقابل على التوايل حلظات الفكر الثالث  وهيوالدين يتضمن بالضرورة ثالث " 

  . وهي اللحظة هي اهللا أو العقل الكلي : حلظة الكلية )١         
  وهي حلظة انفصال العقل الكلي عن العقل اجلزئي فالعقل _ :حلظة اجلزئية ) )٢          
  كـذلك انفصاله  اإلنساين يدرك اهللا بوصفـه موضوعاً خاصاً به ، كما يدرك         
  .واغترابه عن اهللا ، وهذا االغتراب واالبتعاد عن اهللا يظهر على أنه خطيئة وبؤس         

 وتعرب هذه اللحظة عن عودة اجلزئي إىل الكلي وهي تعين _ :حلظة الفردية )٣           
  لكي يربط  أن العقل اإلنساين يسعى إىل إلغاء بعده ، وانفصاله عن اهللا ، ويكافح         
  نفسه باهللا أو لكي يتحد معه أو يتصاحل معه، ويتمثل هـذا يف العبادة اليت تعد         
  )٤(."العامل األساسي يف أي دين         

ومن هنا الفكرة اهلامة اليت يعرب عنها الدين هي وحدة اهللا واإلنسان أي تلك اليت تعين عودة العقل  
  .املتناهي املنعزل إىل االحتاد مع اهللا هوية واحدة وهذا املضمون الديين هو مضمون الروح املطلق 

  _:وأما املراحل الكربى للدين فهي ثالث مراحل  
على مجيع الديانات اليت مل تعترف بالروح على أنه الكائن األمسى أو املطلق ،  يدل: الديانة الطبيعية )١ 

  )٥(."ومتيل إىل تأليه املوضوعات الطبيعية ، وتتم بصفه عامة بالطابع الرمزي 
  ـ :وأول ما يوجد الدين الطبيعي على صور كما يلي

  الديانة املباشرة أو السحر )أ"                    
  انقسام الوعي داخل ذاته ديانة اجلوهرية ، وهي على ثالث مراحل )ب            

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٩٤_ ٢٩٣جورج ويلهم هيجل ، تاريخ الفلسفة ، مرجع سابق ، صـ)١(
  .٢٦١أمل مربوك ، مرجع سابق ، صـ)٢(
  .٦٥٨، مرجع سابق ، صـ ولتر ترنس ستيس) ٣(



)٤(Smith  John , Philosophy of Religion , The Macmillan Company, New York London 
١٩٦٥, Pig١٠٣.                                                                                                                         

  .١٤٧ت، صـ.، دار املعارف ، القاهرة ، د) هيجل( نازيل إمساعيل حسني ، الشعب والتاريخ )٥(

٢٥٩  
  ويف هذا االنقسام تنبع الديانات من حتـديد اهللا بأنه جوهر،  واملراتب                      

  : املتميزة لديانة اجلوهر كما يلي                    
 تميز متاما،أو هو الوجود واهللا هنا أساساً الكلي غري امل: الديانة الصينية )١                     

  .الفارغ الذي ال مضمون له                    
  تتطور فكـرة اجلوهر بوضوح أكثر يف الديانة اهلندوسية : اهلندوسية )٢                     

  .فما دام اجلوهر جمردا متاما فانه هلذا السبب غري حمدد أو معني                    
  هي آخر مرحلة ديانة للجوهر ، ولكن هذا اجلوهر يعترف : البوذية )٣                     

  .به اآلن على حنو ما هو عليه أعين بأنه خواء                    
  ويتجسد اجلوهر اجلزئي هو بوذا أو الداالي الما الذي يعبده اهلندوس على                    
  .أنه القوة املطلقة                     
  : أما الديانات يف املرحلة االنتقالية من ديانة اجلوهر إىل ديانة الروح                    

  مل يعد اهللا هنا غـري حمـدد متاماً بل أصبح له حتـديد : الزرادشتية )١                     
  وال تعني تام .بوصفه فـراغاً كامالً " برامها" فاهللا هو اخلري ، لقـد كان                    
  .ال هو باخلري وال بالشر                    

  تعتمد هذه الديانة عـلى إصالح العيب يف الديانة : الديانة السورية )٢                     
  الزرادشتية حيث تقوم على أن اهللا آخر داخـل نفسه ، وإنه ينقسم                      
  .ته وبالتايل فالصراع داخلي داخل ذا                    

  ومهمة ) الديانة السورية ( طـورت هـذه الديانة : الديانة املصرية )٣                     
  .الفلسفة هي أن تصفي زكام األساطري املضطربة                    

  _ :الديانات الشخصية الروحية )جـ                      
  ففكرة اهللا يف هذه الديانات مل يعد جوهر بل ذاتاً أو روحـاً ،فسوف                      

  بصفة " وتعترب هذه الـديانات . نصل إىل اإلله هـو اإلله الشخصي                       
  عامة ديانات احلـرية على الرغم من أن الديانة اليهـودية حتتوي على                       
  .            عنصر من عناصر العبودية                       

  فطاملا أدركنا اهللا على أنه جوهر فلن يكون الـروح البشري سوى                        
  . عرضة من أعراضه ليس له احلق يف وجـود مستقل يواجـه اجلوهر                       

  فاهللا روح ، والروح هي على وجه الدقة ذلك الكلي  أما اآلن                        
  )١(."الذي يسمح للجزئي بأن خيرج منه ، ويتخذ لنفسه وجوداً حراً مستقالً                      

  _:الديانة اليهودية أو دين اجلالل )١



  التعبري عنهي ديانة التوحيد اليت متثل اإلثبات هي دين اجلالل هذه الديانة أدركت استحالة "     
 ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٧٥_ ٦٦١ولتر ترنس ستيس ، فلسفة هيجل ، مرجع سابق ، صـ)١(

٢٦٠                
الالمتناهي ، فحضرت تصويره بأي شكل كان ، ونبذت األوثان ، ولكنها مل حتظر تصوره فتصوره 

ديانات الشرقية الالائية هي الغالبة إله ففيها وسائر ال. موجوداً شخصياً مفارقاً للعامل كلي القدرة 
هو املتصرف األوحد، حيي ومييت ،يرفع ويوضع ، يريد ويفعل وما على : الشرق شبيه مبلوك الشرق 

  )١(."اإلنسان إال التسليم 
  _ :الديانة اليونانية أو ديانة اجلمال )٢

آلخر وسلبه ، وما أن نتبني أن اهللا هو لقد كان العامل املتناهي هو آخر اهللا ، ولقد نفى اهللا هذا ا"    
نفسه الذي يستخرج اآلخر من داخل ذاته حىت يتجلى أمامنا إن هذا اآلخر جزء من اهللا وأنه مقدس 

  )٢(."وإهلي 

فالديانة اليونانية هي القدر والضرورة وتعدد اآلهلة ، واليت متثل النفس وهي دين اجلمال ، أما هذه   
ثال اإلنسان ، وأتباعها يف الواقع عبدوا اإلنسان بعقله ومجاله وقوته ، ولكنهم مل الديانة تصور اهللا على م

 يتحرروا من العقلية القدمية متام التحرر ، فقد نصبوا القدر فوق البشر ، وفوق اآلهلة أنفسهم وهذا القدر
 )٣(.هو الالمتناهي ، يتهدد البشر يف كل أن ينغص حيام ويشعرهم بأم عدم 

  _ :نة الرومانية أو ديانة املنفعة الديا)٣
هي ديانة العقل العملي والقوة والسياسة واليت متثل املركب من النفي واإلثبات وهي دين النفعية    

  أهل جد وصرامة فوضعـوا األخالق الصارمة قـانوناً للحياة" والفرص ، أما أهل هذه الديانة فكانوا 

  )٤(."آلهلة معينني على حتقيق أوامر الضمري اإلنساين وعادوا إىل روحانية األلوهية معتربين ا
  )٥(.ولقد ظهرت الديانة الرومانية نتيجة للجمع بني حقائق الديانتني اليهودية واليونانية   
  _ :الديانة املسيحية )٤
فئة هي الديانة املطلقة ألن مضموا احلق املطلق ، واملذهب اهليجلي هو الديانة املسيحية القاصرة على " 

قليلة ،ورغم أن املضمون واحد فإن الصورة خمتلفة ، فالفلسفة تعرض املضمون املطلق يف صورة مطلقة 
 وهي صورة الفكر اخلالص ، أما املسيحية فهي تعرض املضمون نفسه يف صورة حسية أو يف فكر حسي

  بالضرورة ، أا دينأعين على هيئة متثل ، والقول بأن املسيحية تتضمـن احلقيقة املطـلقة يعين كذلك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .٢٨٥يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة احلديثة ، صـ)٢(
  .٦٧٩ولتر ترنس ستيس ، مرجع سابق ، صـ)٣(
  .٤٢١أمحد السيد رمضان ، الفلسفة احلديثة ، مرجع سابق ، صـ)٤(
  .٢٨٥يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة احلديثة ، مرجع سابق صـ) ٤(



  . ٦٧٩ولتر ترنس ستيس ،فلسفة هيجل، مرجع سابق ، صـ) ٥(
  
  

٢٦١  
  )١(."الوحي أو الكشف فهو الدين الذي يكشف فيه اإلله عن نفسه متاماً 

احتاد الواحد الكثري هي تناسق اجلالل واجلمال "ففي املسيحية تتحدان الالشخصية والشخصية الروحية  
ا تتصور اهللا قد خرج من نفسه مث جتسد يف اإلنسان ، مث والقوة هي التوفيق بني الضرورة واحلرية إ

عادة إىل نفسه مرة أخرى ، ففي املسيحية ذلك السر العجيب يالءم بني النهائي والالائي ، بني 
  )٢(."اإلنسان وحالته ولقد مت ذلك التوفيق بني الضدين يف شخص املسيح ألنه إنساين إهلي 

صور الالمتناهي يرتل من عرشه ويدخل يف منطقة املتناهي فيحيا حياتنا فاملسيح إله وإنسان معاً ، فت" 
ويتأمل وميوت مث يبعث فيعود إىل جمده ، ففيها إثبات ونفي وتركيب وهي ختتصر األديان وتصفيها 

  )٣(."وتكملها كما خيتصر الشعر والفنون اجلميلة فهي الدين املطلق 

  : الفلسفة 
فة اليت هي شكل ما الدين بالذات ، والذي يتلخص من الرموز اليت فالدين والفن يؤديان إىل الفلس

  . الفن ، وكانت األديان قد غفلته  كان
   )٤(. "وما الفلسفة إال دين واعٍ "لذا هناك من يعترب فلسفة هيجل من الدين ، ويقول 

نت الفلسفة وملا كانت احلقيقة ال تتضح إال إذا فرضت من دائرة املشاهد إىل ضوء الفكر الساطع كا
  )٥( .أعلى مرتبة من الدين ، لذا إن الدين يشعر اهللا به ويدركه ، وأما الفلسفة فتشرحه وتوضحه 

لذا فالفلسفة  هي انتصار العقل اخلالص يفهم ا الوجود ، ويتحرر منه ففيها يتحقق الروح املطلق أو  
  . اهللا متام التحقق ، ألن فيها تصل الثقافة اإلنسانية إىل أقصاها

  : األخالق 
تقوم األخالق عند هيجل على أساس فلسفة اجلدلية يف سياق مسار زمين صارم فيبتدئ ملا يف   
  " . األخالق املوضوعية " و"األخالق الذاتية "، و" القانون"
  ـ : األخالق الذاتية )١

ه ، ويثب إىل أو هي اليت تتمثل يف وعي اإلنسان الفرد ، وجترده عن كل العالقات حىت يواجه نفس"     
  مبعىن أن األخالق" الذات العميقة " وعيه األصيل املنبثق عن تلك اجلـوانب الباطنة املشرفة الكامنة يف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦٨١املرجع السابق ، صـ) ١(
  .٢٥٤زكي جنيب حممود ، أمحد أمني ، مرجع سابق ، صـ)٢(
  .٢٨٥، مرجع سابق ، صـ يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة احلديث)٣(



  . ١١٠يكن ، مرجع سابق ، صـ.هنري د) ٤(
  .٢٥٥زكي جنيب حممود، أمحد أمني، مرجع سابق، صـ) ٥(
  

                                                         ٢٦٢  

  )١(." مبعث كل قيمة أخالقية " الذات " فيواجه " ذاته"الذاتية إمنا تصدر عن وعي اإلنسان أو 
  . فاألخالق الذاتية عربه عن الوعي الفردي الداخلي، ولذا فهي تم بداخل اإلنسان، وجماالته الباطنية

هي وجهة نظر اإلرادة اليت المتناهية ليس فقط يف ذاا،بل أيضا من أجل " ووجهة نظر األخالق الذاتية 
نة املتطور داخلها يف هذا املستوى ذاا يف مقابل الوجود الضمين لإلرادة ومباشرا ، واخلصائص املتعي

   )٢(."وهذا االنعكاس لإلرادة على نفسها ووعيها الصريح ويتها ينقلنا من الشخص إىل الذات 
فاإلرادة حترص على أن تكون كما جيب أن تكون ، وحني تصل اإلرادة إىل مثل هذه احلال ، فهي    

ادة أخالقية،وباإلضافة إىل ذلك تتميز اإلرادة إرادة متوافقة أو متطابقة مع ما جيب،ومن مث فهي إر
األخالقية باحلرية حني تتوافق مع ذاا من جهة، وحني حيكمها قـانون األخالق الذاتية من جهة 

  )٣(.أخرى 
ولقد استبعدت األخالق الذاتية كل الواجبات واملعايري اليت فرضتها األخالق املوضوعية حنو األسرة 

فهناك مصادر لإللزام املوضوعي تصدر من خـارج الذات ،وهـذا اإللزام اخلارجي "واتمع والدولة 
وهو الفكرة بوصفها وحدة لتصور "ودف األخالق الذاتية حنو اخلري . مبعث األخالق املوضوعية 

  .اإلرادة مع اإلرادة اجلزئية 

 إلرادة الذاتية ال قيمة هلا والهو ماله قيمة بالنسبة لإلرادة الذاتية، وهذه ا_ واخلري وحده _ فاخلري 

  )٤(."كرامة إال منا حيث اتفاقها مع اخلري يف النية والتقدير

  _ :األخالق املوضوعية )٢
هي أخالق اإلنسان املنتمي إىل جمتمعه أو املنخرط يف مجاعة حني يواجه نفسه بوصفه جوهراً "   

  ) ٥(."اجتماعياً
ة وتنبع من ذلك الروح املوضوعي الذي يتحقق يف القانون فاألخالق تنبثق من روح اجلماع"وعلى هذا  

   )٦(."األسرة واتمع والدولة : فاألخالق املوضوعية تقسم إىل ما يلي"ورسائل الضبط االجتماعي 
  فاألخالق املوضوعية هي أقسام متكاملة تربط بني الفكرة والنقيض واملركب بينهما، ولذا فهي    

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  هـ   ١٣٩٨قباري حممد إمساعيل، قضايا على االجتماع، دراسة نقدية من زاوية علم االجتماع، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، )١(

  . ٢٤٥، صـ٢م، ط١٩٨٧ـ     
  م، ١٩٩٦ـ هـ ١٤٠٦جورج ويلهم هيجل ، أصول فلسفة احلق ، ترمجة إمام عبد الفتاح إمام ، مكتبة مدبويل القاهرة ، )٢(

  . ٢٦٢صـ    
  .٢٤٩قباري حممد إمساعيل ، مرجع سابق ، صـ)٣(



  .٢٨٨ـ ٢٨٧جورج ويلهم  هيجل ، أصول فلسفة احلق ، مرجع سابق ، صـ)٤(
  .٢٤٩قباري حممد إمساعيل ، مرجع سابق ، صـ)٥(
  .٤١٣أمحد السيد رمضان، مرجع سابق، صـ)٦(

٢٦٣  
  .أخالقيات لألسرة وللمجتمع وللدولة

  هيجل وتزكية النفس 
والعقل هو .هيجل يؤمن باهللا ولكن على حنو يشبه اإلميان بوحدة الوجود فليس يف الكون غري الواحد" 

فيتجلى يف املوجودات على سنه مطردة ، وهي السنة الثنائية _ وهو العقل املطلق _ الكون ، واهللا 
جيتمعان يف موجود أكمل من املوجود وخالصة هذه السنة أن كل موجود يف الكون ينشىء نقيضه ، مث 

ويكون هذا التطور سبيالً إىل استيفاء احلقيقة من ... ويعود هذا املوجود األكمل فينشئ نقيضه . األول 
  )١(."وجوه عدة بدالً من حصرها يف وجه واحد

  . فهناك التقرير مث النقيض مث التركيب وهو جيمع التقرير والتركيب   
وهل تتزكى النفس من خالل دين . لسفة تتزكى النفس ؟ وتصبح نفساً زكية فهل من خالل هذه الف 

  . يؤمن بالثالوث األب واالبن وروح القدس ؟
هذا املقياس ضعيف ومتناقض جداً ، والشيء الذي يوافق هذا املقياس ،كما اختاذ هيجل املقياس العقلي 

  . ال يكون حقيقة  قوية ثابتة 
عقلي الختبار الـدين الثابت ، ولن تثبت للدين حقيقة إذا حنن اعتمدنا ومن هنا ال يصلح املقياس ال 

  .املقياس العقلي احملدود 
فمن خالل العقل وحده  ، ألنه قاصر وليس فيه تأهيل لقيادة احلياة ، ألن العقل إذا طغت عليه    

  .موجات الشهوات والعواطف اجنرف إليها ، ومل تتزك النفس 

  : خالصة الفصل
ما مت حبثه يف هذا الفصل ودراسة للفلسفة املثالية فظهرت عدم اعتنائها بتزكية النفس، ومل  من خالل

تظهر أي دعوة لتزكية النفس، بل ظهرت دعوات حتري العقل ، وتدعو إىل االحنالل العقدي ، وسيتم 
  .دراسة دور املؤسسات التربوية يف تزكية النفس يف الفصل التايل 

  
  
  
  
  



  
  ــــــــــــــــــــ

  .١٦٤عباس حممود العقاد، مرجع سابق، صـ)١( 
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٢٦٥  

  :توطئة 
تلعب املؤسسات التربوية أمهية عظمى يف بناء الفرد ثقافياً واجتماعياً وأخالقياً، ومن خالل هذه    

املؤسسات يظهر كيفية غرس هذه املؤسسات الوعي لألفراد عن تزكية النفس، وتوظيف أساليب تزكية 
  . النفس فيها، وتطبيق هذه األساليب

أثر كبري يف إبراز مفهوم تزكية النفس ، وتطبيقها يف حياة  والباحث اختار املؤسسات التربوية اليت هلا 
الفرد فاملؤسسات هي اليت تقوم بغرس تزكية النفس عن طريق ما تقدمة ، وبقدر عطاء هذه املؤسسات 

  .التربوية يكون هلا األثر الكبري يف تزكية النفس ، فهناك مؤسسات أساسية كاألسرة واملسجد واملدرسة 
ذلك أا تشكل كالً منسجماً " تربوية يف مجلتها تتسم حبسب االتساق فيما بينها فاملؤسسات ال    

داخل اإلطار الثقايف للمجتمع ويأيت ذلك اإلنسان من تكامل أدائها الوظيفي وصوال به إىل التكيف 
  )١(."املنشود لإلفراد 

سالم هو األساس األول وإذا كانت املؤسسات التربوية تقوم على أسس واضحة املعامل حيث تتخذ اإل  
لتحقيق تزكية النفس ، فهو النظام القائم على تنظيم احلياة الدنيا ، فهذا من خالل تزكية الروح عن 
طريق العبادة والبناء الروحي ألفراد اتمع والناحية االجتماعية والسياسية ، ففي كل من هذه ااالت 

  .يقوم عليها هذه املؤسسات التربوية تزكية للنفس من خالل اإلسالم تتضح األسس اليت 

  _ :األسرة : أوالً
تعترب األسرة أقدم املؤسسات االجتماعية للتربية اليت عرفها اإلنسان فهي احملضن األول للفرد املسلم    

  .وتتكون األسرة الصغرية من الزوج والزوجة واألوالد 
  . ومن األمور املعينة على تزكية النفس ألفراد األسرة شروط البد أن تتوافر يف كل من أفرادها  

  - ) :األب ( الزوج ) ١   
وأمانة ،يف حالة اختيار الزوج البد من أن يتصف بصفات هامة ، وهي أن يكون ذا خلق ودين        

به الدين احلنيف كما جاء يف احلديث  ، فعن حىت يريب أوالده على الدين واخللق احلسن ، وهذا ما أمر 
إذا خطب إليكم من ترضون دينه " قال رسول اهللا صلى اهللا  عليه وسلم: أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

  )٢(. "وخلقه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض ، وفساد عريض
، وأفعاله، ومظهره، وخربه، وانتمائه، فوصفه بالدين أن يكون ملتزماً بآداب الدين اإلسالمي يف أقواله 

  .  واعتزازه بدينه، ووالئه هللا وللرسول وللمؤمنني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ



  .١٧٦م، صـ١٩٨١هـ ـ١٤٨١منري املرسي سرحان ، يف اجتماعيات التربية ، دار النهضة العربية ، بريوت ، )١(
  . ٣٩٤، صـ٣كاح، باب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ، جـحممد عيسى الترمذي ، مرجع سابق ،كتاب الن )٢(

٢٦٦  
ووصفه باخللق احلسن وهو  أن يتحلى بالفضائل اليت يدعو إليها اإلسالم ، وأن يتخلى عن الرذائل اليت 
ى عنها اإلسالم ، وأمجع ما تكون عليه األخالق الفاضلة يف أحد، إذا كان صاحبها متمثالً بأخالق 

  . اهللا عليه وسلم ، إذ كان خلقه القرآن  النيب صلى
يا أم  املؤمنني  أخربيين " أتيت عائشة  رضي اهللا عنها ، فقلت : عن سعد بن هشام بن عامر قال    

خبلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ، قالت كان خلقه القرآن أما تقرأ القرآن قول اهللا عز وجل 

)y7 ¯ΡÎ)uρ 4’ n?yè s9 @,è= äz 5ΟŠ Ïàtã(   قالت ال تفعل أما تقرأ . قلت أريد أن أتبتل)ô‰s)©9 tβ%x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# 

îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym ⎯yϑ Ïj9 tβ% x. (#θ ã_ ötƒ ©!$# tΠöθ u‹ø9$#uρ tÅz Fψ$# tx.sŒuρ ©!$# #ZÏVx. ( ) فقد تزوج  )٢١سورة األحزاب آية

  )١(. "رسول اهللا صلى اهللا ليه وسلم وقد ولد له
ومن خالل اختيار الزوج صاحب الدين تتحقق احلياة اليت تكون بيئة صاحلة لتربية األوالد، إذ هو  

  القدوة الذي إذا التزم بتعاليم اإلسالم تبعته الرعية 

  )  األم: (الزوجة )  ٢
هي الطرف الثاين يف تكوين األسرة ، لذلك كان لإلسالم شرط يف اختيار الزوجة ، ووضع املعيار      

Ÿω(قال اهللا تعاىل . أما الرجل الختيار زوجته  uρ (#θßs Å3Ζs? ÏM≈x.Îô³ßϑ ø9$# 4© ®L ym £⎯ÏΒ÷σãƒ 4 ×π tΒV{uρ îπoΨ ÏΒ ÷σ•Β ×öyz ⎯ÏiΒ 
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öΝßγ ¯= yè s9 tβρã©.x‹tG tƒ ∩⊄⊄⊇∪                                                               () ٢٢١سورة البقرة آية(  

فاالختيار للزوجة أن تكون ذات دين ،إذ هي خري وسيلة لتزكية النفس فاألوالد ، وهي معينة على 
  . طاعة اهللا 

تنكح املرأة ألربع ملاهلا وحلسبها : " فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  
   )٢(. "  بت يداك وجلماهلا ولدينها فاظفر بذات الدين تر

لذا ينبغي على العاقل أن خيتار زوجته ، وال ينبهر جبماهلا ، وماهلا إذا مل يكن مع ذلك دين يزين    
اجلمال واملال ، ويوجهها حنو األحسن ، وإىل رضا اهللا سبحانه وتعاىل ،فإن اجلمال بدون دين يكون 

  ل عليه أن خيـتار عند املقارنة بني ذات الدين بغريفتنة وبالء ، واملال بغري دين فتنة وهالك ؛ لذا فالعاق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٩١، صـ٦أمحد بن حنبل الشيباين، مرجع سابق ، جـ )١(



  .١٧٩، صـ٢سليمان األشعث السجستاين أيب داود ، مرجع سابق ، باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين ، حـ )٢(

٢٦٧  
  . ن ، فإنه خيتار الدين على اجلمال ، وكذلك على املالمجال  أو مجال بغري دي

فعلى الراغبني يف الزواج أن يتأكدوا من هذه احلقائق  ، ألن العربة يف احلياة الزوجية ، وما تتطلبه من 
أمانة ،  وحسن عشرة ، وحسن رعاية للزوج ، و البيت ، والولد واملال ، فاحلياة الزوجية حتتاج إىل 

ين أوالً قبل كل شيء ، ويكون اجلمال واملال مرتبة تالية ، فإن كان مع الدين مجال أو الزوجة ذات الد
  . مال أو كالمها فهو فضل من اهللا ، ونعمة يؤتيها من يشاء 

فحديث الرسول صلى اهللا  عليه وسلم يشري إىل ذات الدين ، واعترب العثور عليها ظفراً ملا " لذا    
   )١(." النفس ، واستقرار يف العيش ، وتنشئة طيبة للذرية  سيجنيه الظافر ا من سعادة

بذي الدين واملروءة   أن يكون الدين مطمح نظره يف كل " واليت هو مسؤول عنها  ، لذا فالالئق   
شيء ، والسيما فيمن تطول صحبته ، فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم  أن خيتار صاحبة الدين الذي هو 

  )٢(. " غاية البغية
فالزوجة الصاحلة هي روح البيت إليه تسكن النفس ، و ا تنتظم احلياة  ، فهي اليت تريب األوالد ، 
وتنشئهم على الفضيلة ، واحلق ، واخلري  ؛ لذا ففي أمانتها استقرار احلياة ، ويف عفتها طمأنينة الزوج ، 

  . النفس ألوالدها  ويف فضيلتها جناة األوالد وصالحهم ، وهي معينة بعد اهللا على تزكية

  : األسرة وتزكية النفس 
من خالل السنوات األوىل تزود األسرة  األوالد بأساسيات التعامل ، ومما ينبغي أال يغفل أن يعلم     

الولد كيف يتعامل مع نفسه حىت يزكيها ليكون شخصيته بناءة ، والولد ميكث حتت رعاية والديه فترة 
البد من تأسيسها على من الزمن أكثر من ربع عمر اإلنسان ، فإن توجيهها أمر البد منه ، واألسرة 

االرتباط بتوحيد اهللا واإلميان واالعتصام بالكتاب والسنة النبوية املطهرة ، وتطهري املعتقدات الفاسدة 
كالشرك والكفر وأن يلتزم بأوامر اهللا ونواهيه اليت جاءت يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة ، مع 

ة وتاريخ األمة ومهومها وأهدافها وحتدياا ، وأن يسودها مراعاة اجلانب األخالقي واآلداب اإلسالمي
  .االعتزاز باإلسالم ، والشعور باملسؤولية عن إقامته والدعوة إليه، والدفاع عنه واحلماس لقضاياه 

وتزكية األسرة من الثغرات اليت تتسلل منها أفكار اجلاهلية وخصائصها مهم ضروري ،ومن أهم هذه 
  )٣( .م املسموعة واملقروءة والكتب ما كان فيها ينشر الفكر واألدب اجلاهلي الثغرات أجهزة اإلعال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
م ، ١٩٨٥هـ  ـ ١٤٠٥حممد يوسف عبد ، قضايا املرأة يف سورة النساء ، دار الدعوة ، الكويت ، رسالة ماجستري منشورة  ،)١(

  .  ١٩صـ
  .  ٣٨،صـ٩بق ، جـأمحد على العسقالين ، مرجع سا) ٢(
  .٥٠٠عبداهللا عبد الرمحن اجلربوع ، مرجع سابق ، صـ)٣(



  

  ٢٦٨  
تعلم علوم الدين حيث يبدأ بتالوة القرآن الكرمي مث التفسري مث " كما أن األسرة أول واجب عليها 

  ) ١(."التوحيد والفقه واحلديث والشريعة واألحكام ، وما يتبع ذلك من علوم 
المي هو األساس يف حيام األسرية حىت تتزكى أنفسهم ، وعلى األسرة تطبيق ويصبح املنهج اإلس   

(ô‰s(قال اهللا تعاىل . هذه اآلية من خالل أنفسهم s9 £⎯ tΒ ª!$# ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# øŒ Î) y] yèt/ öΝ Íκ Ïù Zωθß™ u‘ 

ô⎯ ÏiΒ ôΜ ÎγÅ¡àΡr& (#θè=÷Gtƒ öΝ Íκ ö n=tæ ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ ÍκÅe2 t“ ãƒ uρ ãΝ ßγßϑÏk=yèãƒ uρ |=≈ tGÅ3 ø9 $# sπ yϑò6 Ït ø:$# uρ βÎ) uρ (#θçΡ% x. ⎯ ÏΒ 

ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 9≅≈n=|Ê A⎦⎫ Î7•Β ∩⊇∉⊆∪ (                                                      ) ١٦٤سورة آل عمران آية(  

  _:واعلم أن كمال اإلنسان يف أمرين "
  . يف أن يعرف احلق يف ذاته  )١
  .وان يعرف اخلري ألجل العمل به  )٢

للنفس البشرية قوتان نظرية وعملية واهللا تعاىل أنزل الكتاب على حممد عليه الصالة : وبعبارة أخرى     

θè=÷Gtƒ öΝ#)(والسالم ليكون سبباً لتكميل اخللق يف هاتني القوتني فقوله  Íκ ö n=tæ ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ( إشارة إىل كونه

öΝ(تعاىل مبلغاً لذلك الوحي من عند اهللا إىل اخللق ، وقوله  Íκ Åe2 t“ ãƒ uρ ( إشارة إىل تكميل القوة النظرية

ãΝßγ(وقوله ..حبصول املعارف اإلهلية  ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tGÅ3 ø9 $# s ( إشارة إىل ظواهر الشريعة)π yϑò6Ït ø: $#uρ ( إشارة إىل

  )٢(."حماسن الشريعة وأسرارها وعللها ومنافعها 
واإلنسان إذا أخل بأحد األمرين معرفة احلق واخلري مل يكن طاهراً عن الرذائل والنقائص، ومل يكن    

  .زكياً عنها 
  .فلما ذكر صفات الفضل والكمال أردفها بذكر التزكية عن الرذائل والتناقص  
يف نفسهما ليكونا لذا على الوالدين أن يكونا على أساس تقوية دوافعهم إىل اإلميان، والعمل الصاحل   

بل إما ليعمال ويشيدا البناء مث يتجه برجائهما ... قدوة ، وال تقف آمال الوالدين عند حدود التمين 
  . من مكان عملهما 

ومن خالل قيامهما بأداء العبادات وحترمي احلرام وحتليل احلالل الذي أحله اهللا سبحانه وتعاىل ،   
تظهر من خالل تعاملهما ، فاألساس الذي يتصف سالمة األخالق والتخلق باألخالق اإلسالمية اليت 

  من كل عيب ، بأن ال يتصفا بأخالق متكلفة ألن األخالق املتكلفة ال يدوم أمرها طويالً بل ترجع إىل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .٦٥م، صـ١٩٨٢هـ ـ١٤٠٢ ، القاهرة ، إصالح إمساعيل أمني ، منهج احلياة يف القرآن والسنة ، دار الفكر العريب)١(



  .٨٣، صـ٥حممد الرازي فخر الدين ضياء ، مرجع سابق ، جـ)٢(

٢٦٩  
  .الطبع ، واألسرة املسلمة هي موطن األسوة والقدوة ملن أراد أن ينجح يف التربية 

  _:وعلى الوالدين أن حياسبا نفسيهما وأن يكونا رقيبني عليها   
  .ويتعينا منه ، وأن جيعاله هدفاً يسعيا إىل حتقيقه أن يعرفا الصواب ، )١
  .أن يعرفا اخلطأ أوالدهم بأنه خطأ ، ويعمال بكل جهد على تصحيحه )٢
أن يتجردا عند تقيمهما لعمليهما من هوى النفس ليكون حكمهما عادالً بينهما وبني نفسهما ، )٣

، وال حيوال أن جيدا مربراً لعدم جتنب سوء  ويقيسا علمهما الصائب مبدى تقبل اهللا سبحانه وتعاىل هلما
  . فعل أو خطأ 

إذا أحسا بأما خطأ فليسرعا بالتوبة وعمل احلسنات لتمحي السيئات ، وبالنسبة ملعرفة الصواب )٤
  .واخلطأ أن يكون من خالل القرآن والسنة النبوية املطهرة 

يف العقائد والعدل يف املعامالت ، والرمحة يف  والوالدان اللذان يقيما منهج اهللا الذي يتضمن التوحيد    
األخالق ، واملنصفة من النفس من كل األحوال ، واثبات احلق ونشره بني أنفسهما ، وإذا أحسا بأما 
أخطأ فال ييأسا من رمحة اهللا فاألعمال الصاحلة والعبادات تكفر صغائر الذنوب ، وأن يتوبا من الكبائر 

$(على أال يعود إليها قال تعاىل وقد فرت بالندم والعزم  ¨Β r'sù ⎯tΒ z>$ s? z⎯tΒ#u™uρ Ÿ≅ ÏΗ xå uρ $ [s Î=≈ |¹ #© |¤ yè sù βr& 

šχθ ä3tƒ z⎯ÏΒ š⎥⎫Ï⇔Î= øßϑ ø9$# ∩∉∠∪ (                                                 ) ٦٧سورة القصص آية(     

وأن جيعال بينهما وبني ما خييفهما وحيذرا  وحماسبة الوالدان أنفسهما مما خيافا وحيذرا ، فعليهما التوبة ،
أن ينفق على " مها وقاية تقيهما منه أصبحا من املتقني ، واملتقي أشد حماسبة لنفسه ، وعلى الزوج 

زوجته وأسرته دون منٍ أو تعالٍ أو تكربٍ بالقدر الذي يسمح به دخله فال يستحوذ على نصيب أكرب 
ة ، وال ينسى حقه من اإلنفاق طبقا لنظام عادل يضعه رب األسرة مثالً لإلنفاق على نفسه وحيرم األسر

 .بدون سرف وال تبذير وال تقتري )١(."يفي بكل متطلباا احلاضرة واملستقبلية 

ويقوم الزوج بإحاطة أسرته باحلنان والعطف لكي يطيعوه حباً له ال اتقاء لشره ، وقد بني اهللا سبحانه   

ô⎯ÏΒ(تكون العالقة بني الزوجني يف قوله تعاىل  وتعاىل يف كتابه الكرمي كيف uρ ÿ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ ÷β r& Νä3s)n= s{ ⎯ÏiΒ 

5># tè? ¢ΟèO !#sŒÎ) ΟçFΡr& Öt±o0 šχρ çÅ³tFΖs? ∩⊄⊃∪ ô⎯ÏΒ uρ ÿ⎯Ïµ ÏG≈tƒ#u™ ÷β r& t,n= y{ /ä3 s9 ô⎯ÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& % [`≡uρ ø— r& (#þθãΖä3ó¡tFÏj9 $ yγ øŠs9 Î) 

Ÿ≅ yè y_ uρ Νà6 uΖ÷ t/ Zο ¨Šuθ ¨Β 4 ºπyϑ ôm u‘ uρ ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβρã©3xtG tƒ ∩⊄⊇∪  (      )  ٢١_٢٠سورة الروم آية(  

والعالقة بني الزوجني جعلت إلقامة حدود اهللا فيما بينهما وهذه العالقة هي هدف ديين يف التربية 
   معناه إقامة البيت املسلمحتقيق شرع اهللا ومرضاته يف كل شـؤوما الزوجية، وهذا " اإلسالمية وهو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ



  .٧٨إصالح إمساعيل أمني، مرجع سابق ، صـ)١(

٢٧٠  
وعلى تقوى من اهللا سبحانه وتعاىل سرياعي كال منهما )١(."الذي يبين حياته على حتقيق عبادة اهللا 

  . اآلخر

  ـ: األثر التربوي إلقامة حدود اهللا   
هو أن ينشأ الطفل ويترعرع يف بيت أقيم على تقوى اهللا رغبة يف إقامة حدود اهللا وحتكيم الشريعة   

  .فيقنع بعقيدما اإلسالمية حني يصبح واعيا ... فيتعلم ، بل يقتدي بذلك من غري كبري جهد أو عناء 
ع منهج التربية اإلسالمية يف والزوجان جيعالن وقتا ألوالدهم فهما القدوة هلم يف مجيع أعماهلما ، وإتبا

إعطاء كل ذي حق حقه ، فلو وعي كل منهما هذا املنهج ،وعمل به ملا اختلطت األمور وتداخلت 
الواجبات وتعارضت احلقوق ، ولسلمت األسر من كثري من املشاكل اليت نتجت عن اجلهل مبنهج رب 

خيص األسرة وعن حدود العالقات بني  العاملني ، وأما إذا ما طبق كل ما ورد باملنهج اإلسالمي فيما
أفرادها ألدى ذلك إىل ايار األسر مث اتمع ، لذا على األسر تطبيق نظام اإلصالح حىت تنعم وتتزكى 

  .أنفسهم وكل هذا رضاء هللا سبحانه وتعاىل 
  ـ:العلم النافع تعليم األسرة  
وا به وسطاً قادرين على التمييز بني احلق الواجبات اليت على األسرة تعليم أوالدها العلم الذي يكون  

والباطل ، وأن يكونوا مؤمنني باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خريه وشره ، وأن 
يكونوا هم وأوالدهم قادرين على الدعوة عابدين هللا بإخالص ال يبغون سوى رضاه ، عاملني يف ديناهم 

ى األسرة اختاذ كتاب اهللا وسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم املنهج وما يوصلهم إىل نعيم اآلخرة ، وعل
، ومن املنهج تتخذ السلوك اليت تسلكه بني الناس وكذلك التمسك بالقرآن عقيدة ، وإميان، وعلم 

%t⎦⎪Ï .(قال اهللا تعاىل . ويقني ، وأن يسريوا على بصرية من دينهم  ©!$#uρ (#÷ρ y‰tG ÷δ$# óΟèδ yŠ# y— “ W‰èδ öΝßγ9s?# u™uρ 

óΟßγ1 uθ ø)s? ∩⊇∠∪                                                                                                   () ١٧سورة حممد آية(  

واألسرة املسلمة اليت اختذت من منهج التربية اإلسالمية أساساً هلا تقوم تعليمه األمور العقدية وتنميتها   
وتكوين احلصانة حلمايتهم من االحنراف حسب مدارك أوالدها، وعلى حسب السن وقدرم على 

ك من وسائل تنمية ألن ذل )٢( .الفهم واالستيعاب فلكل مرحلة من مراحل النمو مطالبها وتوجيهاا
  .اإلميان؛ إذ العلم هو مفتاح الوصول إىل اهللا تعاىل

  ويوجه أنظار اآلباء واألمهات إىل أمهية العلوم األخرى يف تنمية العقيدة حىت ال يقتصروا على العلوم   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٥عبد الرمحن النحالوي ، مرجع سابق ، صـ)١(



، جامعة أم القرى، كلية ةالرمحن اجلالل، املؤثرات السلبية يف تربية الطفل املسلم وطرق عالجها، رسالة ماجستري منشورعائشة عبد )٢(
  .٢١١ـ ٢٠٨م، صـ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤التربية ، 

    ٢٧١  
الدينية وحدها ،فهذه العلوم تسهم يف تنمية العقيدة إذا صاحبها دراسة خلق اهللا وآثار قدرته وربطت 

  )١(."بالتوجيهات اإلسالمية التربوية 
وإيضاح كيفية تزكية عن طريق العلم ألن املعرفة إذا كملت أمثرت اخلوف ففاض أثره يف القلب مث ظهر 
على اجلوارح والصفات والعلم جاء جبواز التزكية يف أربع مواضع؛ لذا كانت تزكية النفس بالعلم النافع 

ô‰s% yx . (تعاىل والعمل الصاحل وهو املفلح قال اهللا n= øùr& ⎯tΒ $ yγ8©.y— ∩®∪               ( ) ٩سورة الشمس آية(  

$ .(وبتعليم القرآن والعلم تظهر آثار تزكية النفس كما جاء يف القران الكرمي قال اهللا تعاىل    tΒ uρ y7ƒ Í‘ ô‰ãƒ 

…ã& ©#yè s9 #’ª1 ¨“ tƒ ∩⊂∪  (                                                                                            ) ٣سورة عبس آية(  

  .ألن يف تعليمه العلم من قرآن وسنة ودين يزداد اإلنسان طهارة يف دينه وزوال لظلمة اجلهل عنه   
جيعلنا نؤكد بصورة مل يسبق ... حرزته العلوم فالعلم النافع يسهم يف اإلميان باهللا أي إن التقدم الذي أ

  .أننا إذا فكرنا تفكرياً عميقاً فإن العلوم سوف تضطرنا إىل اإلميان باهللا  ... هلا مثيل 

وكما أن العلم له يف تزكية النفس األثر البالغ فإن للعبادات أثر فالصالة أحد املظاهر اليت يتم ا تزكية   
لذكر اهللا ، وااللتزام الكامل بفرائض اهللا تعاىل من صالة وصوم وحج وزكاة النفس و ا تلني القلوب 

مع استمرارية هذه العبادات ، وعدم االنقطاع عنها واستشعار رقابة اهللا يف مجيع األحوال يف نفس 
األوالد رعاية حرماته بإتباع أوامره واجتناب نواهيه ، وعدم ختطي حدوده ، والتوجه اخلالص إليه بكل 

عمال واألقوال هلو من أفضل سبيل لتزكية نفس األوالد وتنميتها ، فااللتزام بأداء هذه الفرائض يغذي األ
اإلميان ويقويه بصورة مستمرة ويشيع اإلحساس يف املسلم برقابة اهللا تعاىل والصلة الدائمة به فيتحقق 

اناً حياً إلميانه وطاعته لديه معىن العبودية الكاملة هللا وحده دون سواه ويكون سلوكه وخلقه ترمج
   )٢(."وعبادته 

وذا يتضح دور األسرة يف تزكية أوالدها ، ولكي يتم تزكية نفوس األوالد على األسرة استخدام   
أسلوب اللني واللطف حىت يتم بناء ذلك يف نفوس األوالد، وبذلك يتم تطبيق أسلوباً عمل به الرسل و 

وعدم استخدام أسلوب الشدة وهي من األساليب املنفرة يف الدعوة  األنبياء عليهم السالم يف دعوم ،
  .إىل اهللا ويف التعليم

  ـ:كما أن األسرة تقوم بتربية أوالدها على حب اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم والدين عن طريق  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

م، ١٩٩٨هـ ـ١٤١٨الرياض ، _ أوالدها يف مرحلة البلوغ ، دار اخلرجيي عبد الرمحن اخلالق حجر الغامدي ، دور األسرة يف تربية )١(
  .١٦٠_ ١٥٩صـ



  .٣٨١عبد احلميد الصيد الزنتاين ، مرجع سابق ، صـ)٢( 
  

٢٧٢  

$ *(  قال اهللا تعاىل. حاجة األوالد إىل اهللا تعاىل ،وأنه هو الغين وهم فقراء إليه )١ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# ÞΟçFΡr& 

â™!#ts)àø9$# ’ n< Î) («!$# ª!$#uρ uθ èδ © Í_ tó ø9$# ß‰‹Ïϑ ys ø9   )١٥سورة فاطر آية (                            )                ∪∋⊆∩ #$

أن املال الذي بني أيدهم هو مال اهللا ، وهم مستخلفون فيه فالبد أن يتصرفوا فيه تصرف العاقل ) ٢
  .احلالل ، وحترمي احلراماألمني احلافظ للمال بدون سرف وال تبذير ،وإحالل 

تنمية حب الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف نفوس األوالد ، وذلك بتعريفهم أقواله وأفعاله ، وصفاته ) ٣

  .والترغيب فيه ، والعمل مبوجبها والصالة والسالم عليه  ، اخلُلُقية واخلَلْقية

، وما فيه  من حماسن يؤدي م إىل تنمية حب اإلسالم والدفاع والذود عنه ، ،والتعرف على مزاياه ) ٤
  . حبه ، والتمسك به 

قال اهللا . تنمية حمبة املسلمني ، وأن املسلمني مجيعاً إخوة يف نظر اإلسالم ، فاحملبة يف اهللا والبغض فيه )٥

⎪⎦t( تعاىل  Ï% ©!$#uρ ρ â™§θ t7s? u‘# ¤$!$# z⎯≈ yϑƒ M}$#uρ ⎯ÏΒ ö/Å‰ Ï= ö7s% tβθ™7Ït ä† ô⎯tΒ ty_$ yδ öΝÍκö s9Î) Ÿω uρ tβρß‰Ågs† ’Îû öΝÏδ Í‘ρ ß‰ß¹ 

Zπ y_% tn !$ £ϑÏiΒ (#θè?ρ é& šχρãÏO ÷σãƒ uρ #’ n?tã öΝÍκÅ¦ àΡ r& öθs9 uρ tβ% x. öΝÍκÍ5 ×π |¹$ |Á yz 4 ⎯tΒ uρ s−θ ãƒ £xä© ⎯Ïµ Å¡øtΡ š Í×¯≈ s9'ρ é'sù 

ãΝèδ šχθ ßs Î= øßϑ ø9$# ∩®∪ š⎥⎪ Ï%©!$#uρ ρ â™!% y` .⎯ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ šχθä9θ à)tƒ $ uΖ−/u‘ öÏøî $# $ oΨ s9 $ oΨÏΡ≡uθ ÷z \}uρ š⎥⎪ Ï%©!$# 

$ tΡθ à)t7y™ Ç⎯≈ yϑƒ M}$$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øgrB ’ Îû $ uΖÎ/θ è= è% yξ Ïî t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u™ !$ oΨ −/u‘ y7̈ΡÎ) Ô∃ρ â™u‘ îΛ⎧ Ïm §‘ ∩⊇⊃∪  (  

  )٩سورة احلشر آية (                                                                                                    

اإلميان يف نفوس األوالد ، وهو اخلوف  دعميف  كما ينبغي توجيه عاطفة اخلوف إىل مسارها الصحيح
إال هللا   من الذي بيده القوة لتلك األمور كلها  فاخلوف عبودية القلب ، وعبودية القلب ال يصح صرفها 

  . تعاىل

$!(قال اهللا تعاىل . ن اهللا وحده وأما اخلشية واملخافة فال تصح إال م    ¯ΡÎ) $ uΖø9t“Ρr& sπ1 u‘ öθ −G9$# $ pκ Ïù “ W‰èδ Ö‘θ çΡuρ 4 

ãΝä3øt s† $ pκÍ5 šχθ –ŠÎ; ¨Ψ9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n=ó™ r& t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#ρ ßŠ$ yδ tβθ –ŠÏΨ≈−/§9$#uρ â‘$ t6 ôm F{$#uρ $ yϑ Î/ (#θÝàÏós çG ó™ $# ⎯ÏΒ É=≈ tFÏ. «!$# 

(#θ çΡ% Ÿ2 uρ Ïµø‹n= tã u™!#y‰pκà− 4 Ÿξ sù (#âθ t±÷‚ s? }¨$ ¨Ψ9$# Èβ öθ t±÷z $#uρ Ÿω uρ (#ρ çtIô±n@ © ÉL≈ tƒ$t↔ Î/ $ YΨ yϑ rO WξŠ Î= s% 4 ⎯tΒ uρ óΟ©9 Οä3øt s† !$ yϑ Î/ 

tΑt“Ρr& ª!$# y7Í×¯≈ s9 'ρ é'sù ãΝèδ tβρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩⊆⊆∪                                              ( ) ٤٤سورة املائدة آية (



⎪⎦t(  وقال تعاىل  Ï% ©!$# tΑ$ s% ãΝßγ s9 â¨$̈Ζ9$# ¨β Î) }¨$ ¨Ζ9$# ô‰s% (#θ ãèuΚ y_ öΝä3s9 öΝèδ öθt±÷z $$ sù öΝèδ yŠ# t“ sù $ YΖ≈ yϑƒ Î) (#θä9$ s% uρ 

$ uΖç6 ó¡ym ª!$# zΝ÷è ÏΡuρ ã≅‹ Å2uθ ø9 $# ∩⊇∠⊂∪ (#θ ç7n= s)Ρ $$ sù 7π yϑ ÷èÏΖÎ/ z⎯Ï iΒ «!$# 9≅ ôÒsùuρ öΝ©9 öΝæη ó¡|¡ôϑ tƒ Ö™þθ ß™ (#θ ãèt7 ¨?$#uρ tβ≡uθ ôÊ Í‘   

 
                                                     ٢٧٣       

«!$# 3 ª!$#uρ ρ èŒ @≅ ôÒsù AΟŠ Ïàtã ∩⊇∠⊆∪ $ yϑ̄ΡÎ) ãΝä3Ï9≡sŒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# ß∃Èhθ sƒ ä† …çν u™!$ uŠÏ9 ÷ρ r& Ÿξ sù öΝèδθèù$ y‚ s? Èβθèù% s{uρ β Î) Λä⎢Ζä. 

t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇∠∈∪                                                                                         ( ) ١٧٥سورة آل عمران آية(  

$(وقال تعاىل   yϑ ¯ΡÎ) ãßϑ ÷è tƒ y‰Éf≈ |¡tΒ «!$# ô⎯tΒ š∅ tΒ#u™ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# tΠ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# ’ tA# u™uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# 

óΟs9uρ |·øƒ s† ω Î) ©!$# ( #† |¤ yè sù y7 Í×¯≈ s9'ρ é& β r& (#θ çΡθ ä3tƒ z⎯ÏΒ š⎥⎪ Ï‰tFôγ ßϑ ø9   )١٨سورة التوبة آية (           )   ∪∇⊆∩ #$

فاخلوف عبودية القلب فال تصلح إال هللا كالذل واحملبة واإلنابة والتوكل والرضا وغريها من عبودية "  
  )١( . "القلب

وتنمية اخلوف عند األوالد من ارتكاب معصية أو انتهاك حرمة من حرمات اهللا يف نفوسهم ، وهذا ما  

≅ö(  ميليه اإلسالم كما يف قوله تعاىل  è% þ’ÎoΤÎ) ß∃% s{r& ÷β Î) àM øŠ|Á tã ’ În1u‘ z># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩⊇∈∪  (  
  )١٥سورة األنعام آية (                                                                                       

%Α×(  وكذلك تنمية اخلوف من يوم احلساب واجلزاء ويوم الوعيد قال اهللا تعاىل  y Í̀‘ ω öΝÍκ Îγ ù= è? ×ο t≈ pgÏB Ÿω uρ 

ììø‹t/ ⎯tã Ìø.ÏŒ «!$# ÏΘ$ s% Î)uρ Íο 4θ n= ¢Á9$# Ï™!$ tGƒ Î)uρ Íο4θ x.¨“9$#   tβθ èù$ sƒ s† $ YΒ öθ tƒ Ü=̄= s)tG s? ÏµŠ Ïù ÛUθ è= à)ø9$# ã≈ |Á ö/F{$#uρ ∩⊂∠∪   (  
  )٣٧سورة النور آية (                                                                                                    

وتنمية اخلوف يف نفوس األوالد بأسلوب من أساليب التربية اإلسالمية هو الترغيب والترهيب 

çνρ(  قال اهللا تعاىل .كالترغيب يف اجلنة والترهيب من النار ä‹è{ çνθ =äó sù ∩⊂⊃∪ ¢ΟèO tΛ⎧ Ås pgø: $# çνθ = |¹ ∩⊂⊇∪ ¢ΟèO ’ Îû 

7' s#Å¡ù= Å™ $ yγ ããö‘ sŒ tβθãè ö7y™ % Yæ# u‘ ÏŒ çνθ ä3è=ó™ $$ sù ∩⊂⊄∪                                  ( ) ٣٢-٣٠سورة احلاقة آية(    

ô⎯tΒ(  وقوله تعاىل   uρ uÚtôã r& ⎯tã “ Ìò2 ÏŒ ¨β Î* sù …ã& s! Zπ t±ŠÏè tΒ % Z3Ψ|Ê …çν ãà±øt wΥuρ uΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 4‘yϑ ôã r& ∩⊇⊄⊆∪  ( 
 ) ١٢٤سورة طه آية (                                                                                         

واألسرة هلا دور تربوي من أصعبها محاية العقيدة من األفكار الضالة واالحنراف ، وتكوين احلصانة 
وجه أعداء اإلسالم ، ووضع أيديهم العقدية والفكرية والعلمية عندهم ، وذلك ببعدهم عن كل ما ير

على األهداف اليت ينشدوا ، ومن وراء تلك األفكار ، فهناك املخططات اليهودية و املاسونية 
واالستعمارية ، وتكوين قدرة عند األوالد للدفاع عن العقيدة اإلسالمية مبجالسة العلماء ،وإثارة كل 

 . شبهة ضد اإلسالم وتعاليمه 



ة اإلسالمية تقوم حبث األسرة على تربية  األوالد والوالدين على أن الذكر يف مقدمة كما أن التربي  
  األعمـال الصاحلة اليت إذا قـام ا اإلنسان املسلم لربه ألنه مقصـد الطاعات واألعمال ، والذكر من 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٦٥ادتني ، مرجع سابق، صـحممد بن أيب بكر بن القيم ، دار اهلجرتني وباب السع) ١(

٢٧٤  

β¨(قال اهللا تعاىل .األسباب املؤدية للفالح والنجاح  Î) š⎥⎫Ïϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ÏM≈yϑ Î= ó¡ßϑ ø9$#uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 

ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ t⎦⎫ÏG ÏΖ≈ s)ø9 $#uρ ÏM≈ tFÏΖ≈ s)ø9$#uρ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $#uρ ÏM≈s% Ï‰≈ ¢Á9 $#uρ t⎦⎪ ÎÉ9≈ ¢Á9 $#uρ ÏN≡uÉ9≈¢Á9$#uρ t⎦⎫Ïè Ï±≈ y‚ ø9$#uρ 

ÏM≈yè Ï±≈ y‚ ø9$#uρ t⎦⎫Ï% Ïd‰|Á tFßϑ ø9$#uρ ÏM≈ s%Ïd‰|Á tFßϑ ø9$#uρ t⎦⎫Ïϑ Í×¯≈ ¢Á9$#uρ ÏM≈ yϑÍ×¯≈ ¢Á9 $#uρ š⎥⎫ÏàÏ≈ pt ø: $#uρ öΝßγ y_ρ ãèù 

ÏM≈sàÏ≈ ys ø9$#uρ š⎥⎪ ÌÅ2≡©%! $#uρ ©!$# # ZÏVx. ÏN≡tÅ2≡©%! $#uρ £‰tã r& ª!$# Μçλm; Zο tÏøó ¨Β #·ô_ r&uρ $Vϑ‹ Ïàtã ∩⊂∈∪  (  
  )٣٥سورة األحزاب آية (                                                                                     

وإذا قام الوالدان بالذكر كانا ألوالدهم قدوة حسنة، وهو بذلك تدريب لألوالد على أساليب الذكر،  
له وأفعاله يف إقامته وسفره، وقبل نومه فقد طبق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كثري من أعماله وأقوا

   .ويف يقظته، والشواهد على ذلك كثرية

اللهم أنت : سيد االستغفار أن تقول: (عن شداد بن أوس رضي اهللا عنه،عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ريب ال إله إال أنت، خلقتين وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما 

ومن قاهلا : قال. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنيب فاغفر يل، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت صنعت،
من النهار موقنا ا، فمات من يومه قبل أن ميسي، فهو من أهل اجلنة، ومن قاهلا من الليل وهو موقن 

  )١().ا، فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل اجلنة
  . ة على الذكر  ومنه االستغفار وأفضل االستغفار ففي احلديث تربية وتعليم لألسر

إذا أتيت مضجعك، : (قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما قال
اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت : فتوضأ وضوءك للصالة، مث اضطجع على شقك األمين، وقل

ة إليك، ال ملجأ وال منجى منك إال إليك، آمنت أمري إليك، وأجلأت ظهري إليك، رهبة ورغب
). بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت، مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول

  )٢( .)ال، وبنبيك الذي أرسلت: (قال. وبرسولك الذي أرسلت: فقلت أستذكرهن
  . وتعليم لألسرة عن كيفية الذكر يف املنام، وفيه تعليم على تصحيح اخلطأ حالة وقوعه  
وهي من أكرب العوامل "واألسرة حتافظ على األوالد من اخللطة السيئة إذ هلا أثر سيء على حيام   

لم اليقني أن الرئيسة يف احنالل األوالد ، وفسادهم ،وخاصة يف وقتنا احلاضر ، وعلى األسرة أن تعلم ع
  )٣(. " ما تبنيه من تربية روحية يف نفوس أوالدها عدة سنوات ، دمه الرفقة السيئة يف أيام قالئل 



  ـــــــــــــــــــــــــــ
  . ٨٣،صـ٨حممد إمساعيل البخاري ، مرجع سابق ، كتاب الدعوات، باب أفضل االستغفار ، جـ)١(
  .٨٤، صـ٨إذا بات طاهراً ، جـ املرجع السابق ،كتاب الدعوات ، باب) ٢(
  . ٢٣٤عبد الرمحن عبد اخلالق الغامدي ، مرجع سابق ، صـ) ٣(

  
٢٧٥  

أيب بردة بن أيب موسى، ومثال ذلك ما وصفه سيد اخللق عليه أفضل الصالة والسالم يف احلديث عن 
  واجلليس السوء،  مثل اجلليس الصاحل: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبيه رضي اهللا عنه قال

إما تشتريه أو جتد رحيه، وكري : كمثل صاحب املسك وكري احلـداد، ال يعـدمك من صاحب املسك
  )١().حيرق بدنك أو ثوبك، أو جتد منه رحياً خبيثة: احلداد

تدفع األسرة أوالدها إىل  داللة على اختيار الصحبة الصاحلة اليت تعني على احلق، وذا فاحلديث فيه
العلم، وتقدمي  مالعبادات على أكمل وجه، وتعل مالرفقة الصاحلة اليت تعني على اخلري، وقيا اختيار

  . ذلك من األعمال اخلرية حىت تتزكى أنفسهم، ويكونوا من املعنيني على فعل اخلري النصيحة، وغري
ة وشر هلم ، واألسرة املسلمة من تزكيتها ألوالدها تقوم بإبعادهم عن احلرام ،وعن كل ما فيه مفسد 

ولكي تقي أوالدها شرور شهوام عليها أن تشبع تلك الشهوات بالطريق املشروع ، ويف الوقت نفسه 
حتفظهم عن كافة الطرق غري املشروعة وعدم إعطائهم كل ما تشتهيه أنفسهم ومنعهم من التوسع يف 

نفس وحماسبتها ، وهو األشياء املباحة ، واملقصود من ذلك أن تدرب األسرة أوالدها على جهاد ال

Β̈$ ( .قال اهللا تعاىل .مقاومة األهواء والشهوات اليت يتعرضون هلا r&uρ ô⎯tΒ t∃% s{ tΠ$ s)tΒ ⎯Ïµ Înu‘ ‘yγ tΡuρ }§ø¨Ζ9 $# 

Ç⎯tã 3“ uθ oλù;   )٤٠سورة النازعات آية (                                                                                          )∪⊂⊇∩ #$

z⎯ƒ ( وقال تعاىل Ï% ©!$#uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù öΝåκ̈]tƒ Ï‰öκs]s9 4$ uΖn= ç7 ß™ ¨β Î)uρ ©!$# yìyϑ s9 t⎦⎫ÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩∉®∪  (  

  )٦٩سورة العنكبوت آية (                                                                                                

يف  بخبسة الدنيا وقلتها، وسرعة منتاها، والترغي مواألسرة تقوم بغرس يف نفوس أفرادها الزهد، وختربه 

þθ#)(اآلخرة قال اهللا تعاىل  ßϑ n= ôã$# $ yϑ ¯Ρr& äο 4θ u‹ys ø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# Ò=Ïè s9 ×θ øλm; uρ ×π uΖƒ Î— uρ 7äz$ xs?uρ öΝä3oΨ ÷t ÖèO% s3s?uρ ’Îû ÉΑ≡uθ øΒ F{$# 

Ï‰≈ s9÷ρ F{$#uρ ( È≅ sVyϑ x. B]ø‹xî |=yf ôã r& u‘$ ¤ä3ø9$# …çµ è?$ t7tΡ §ΝèO ßk‹Íκu‰ çµ1 utIsù #vxóÁ ãΒ §ΝèO ãβθä3tƒ $ Vϑ≈ sÜãm ( ’ Îûuρ Íο tÅz Fψ$# 

Ò># x‹tã Ó‰ƒÏ‰x© ×ο tÏøó tΒ uρ z⎯ÏiΒ «!$# ×β≡uθ ôÊ Í‘ uρ 4 $ tΒ uρ äο 4θ u‹ys ø9$# !$ u‹÷Ρ‘$! $# ω Î) ßì≈ tFtΒ Í‘ρ ãäó ø9$# ∩⊄⊃∪ (  

  )٢٠سورة احلديد آية (                                                                                                    

وتقوم األسرة بتعويد أوالدها على حياة اجلد والرجولة وعلى حياة التقشف، وعدم اإلغراق يف    
  .التنعم، وأن تدرب أوالدها على اجلهاد



املسلمة اليت تريد تزكية نفوس أوالدها عليها استغالل الوقت ، وخاصة وقت الفراغ ألنه من  واألسرة   
أكرب عوامل اهلدم ، والتحلل يف حيام ،فالفراغ يف أي شكل من أشكاله إذا مل يواجه حنو عمل نافع 

مسعت : يه؛ قالعن عبد اهللا بن سعيد بن هند، عـن أب .على الفرد نفسه واتمع يكون مداعاة للفساد 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٦،صـ٣حممد إمساعيل البخاري ، مرجع سابق ، كتاب البيوع ، باب يف العطار وبيع املسك ، جـ) ١( 

٢٧٦  
 الصحة: نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس(قـال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ابن عباس يقـول

 )١( ).والفراغ

بتنمية العقل عند أوالدها حىت تتزكى أنفسهم من خالل النظر يف املخلوقات قال اهللا  واألسرة تقوم  

óΟs9r& ts? ¨β(تعاىل  r& ©!$# tΑt“Ρr& z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ $ oΨô_ t÷z r'sù ⎯Ïµ Î ;N≡tyϑ rO $ ¸Î= tFøƒ ’Χ 4$ pκçΞ≡uθ ø9r& z⎯ÏΒ uρ ÉΑ$ t6 Éf ø9$# 7Šy‰ã` ÖÙ‹ Î 
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π×(واألسرة تلفت النظر ألوالدها يف سنن الكون ونواميسه وقوانينه اليت يسري عليها قال اهللا تعاىل     tƒ#u™uρ 
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’þ(والنظر إىل اإلنسان وأطواره ومنوه املختلفة قال تعاىل     Îûuρ öä3Å¡àΡr& 4 Ÿξ sùr& tβρ çÅÇö7è? ∩⊄⊇∪ (  

  )٢١سورة الذاريات آية (                                                                                                 

$(والنظر إىل العبادات والتأمل يف كل عبادة يقوم ا اإلنسان قال اهللا تعاىل "     YΒ$ −ƒ r& ;N≡yŠρ ß‰÷è ¨Β 4 ⎯yϑ sù 
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⎯yϑ sù tí §θ sÜs? #Zöyz uθ ßγ sù ×öyz …ã& ©! 4 β r&uρ (#θ ãΒθ ÝÁ s? ×öyz öΝà6©9 ( β Î) óΟçFΖä. tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊇∇⊆∪ (  

  )١٨٤سورة البقرة آية  (                                                                                                  

  )٢(."وإال أصبح الدين تقليداً أعمى ومرياثاً حمموالً دون فهم وهذا أمر ى عنه اإلسالم وحرمه  
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واإلنسان الذي يؤمن بعقيدة يكون له حق ممارسة النقد على املعارف والنتائج اليت يتوصل إليها   
  اإلنسان ، وللعقل حرية السؤال وفق ضوابط اإلسالم  ، فاألسرة تقـوم بتحرير عقول أوالدها من قيود 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
،  .ما جاء يف الصحة والفراغ، وأن ال عيش إال عيش اآلخرة بابئق، حممد إمساعيل البخاري ، مرجع سابق ، كتاب الرقا )١(

  .١٠٩،صـ٨جـ
  .٢٦٠عبد الرمحن عبد اخلالق الغامدي ، مرجع سابق ، صـ )٢(

٢٧٧ 
السلطة املنحرفة،وحتـرير العـقل من الفكر املنحرف،وعـد م التقليد لآلباء الذي حيجر على العقول 
ويعطل مفعول تفكريه حىت يتزكى تفكريهم ، لذا فاإلسالم يتوعد أصحاب العقول املعطلة إىل التهلكة 

θä9$#)(قال تعاىل .واىل عذاب جهنم  s% uρ öθ s9 $ ¨Ζä. ßìyϑ ó¡nΣ ÷ρ r& ã≅ É)÷ètΡ $ tΒ $̈Ζä. þ’ Îû É=≈ pt õ¾r& ÎÏè ¡¡9$# ∩⊇⊃∪ (#θ èùutIôã $$ sù 

öΝÍκÈ:Ρx‹Î $ Z)ós Ý¡sù É=≈ ys ô¹ X{ ÎÏè   )١١_١٠سورة امللك آية (                                                  ∪⊆⊆∩ 9$#¡¡

واإلسالم حىت يزكي نفوس األوالد حرم كل ما يذهب العقل ويشل طاقته ، لذا حرم املسكر؛ ألنه    

$(قال اهللا تعاىل . فيه اعتداء على نعمة العقل pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#þθãΨ tΒ#u™ $ yϑ̄ΡÎ) ãôϑ sƒ ø: $# çÅ£øŠyϑ ø9$#uρ Ü>$|ÁΡF{$#uρ ãΝ≈ s9ø— F{$#uρ 

Ó§ô_ Í‘ ô⎯ÏiΒ È≅ yϑ tã Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# çνθ ç7Ï⊥ tG ô_ $$ sù öΝä3ª= yè s9 tβθ ßsÎ= øè? ∩®⊃∪                                  () ٩٠سورة املائدة آية(  

Èθ(قال تعاىل .كما حرم اهلوى الذي يقيد العقل ، ويعيق انطالقه ، وحترره ويصبح أسري ذلك اهلوى   s9uρ 

yìt7©?$# ‘,ys ø9$# öΝèδ u™!#uθ ÷δ r& ÏNy‰|¡xs9 ÝV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$#uρ ⎯tΒ uρ  ∅ ÎγŠ Ïù 4 ö≅ t Νßγ≈ oΨ ÷ s?r& öΝÏδ Ìò2 É‹Î óΟßγ sù ⎯tã 

ΝÏδ Ìø.ÏŒ šχθ àÊ Ì÷è •Β ∩∠⊇∪                                                                            () ٧١سورة املؤمنون آية(  

_ واألسرة تدرب أوالدها على مراعاة تنمية قدرة التفكري وحل مشكالم احليوية ، وتعلم تلك املهارة  
وال يتم هذا بشكل عارض إال بإجابة األسئلة اليت تطرح عليهم ، وال تكتسب _ مهارة حل املشكالت 

املرء ال " ملمارسة إذ باملالحظة أو تقدمي احللول املناسبة من األسرة آو اآلخرين ، وإمنا تكتسب با
يستطيع أن يتعلم السباحة إال مبمارستها ، كذلك فإنه ال يستطيع أن يتعلم التفكري وحل املشكالت إال 

  )١(."مبمارستها وقتا طويال 

ويكون احلكم واحللول إسالمية منطقية من " وحل املشكالت تكون باستخدام الطريقة العلمية   
  )٢(."إلسالمية األحكام ، والقيم األخالقية ا

واألسرة بتربية أوالدها على األخالق فهي حتقق السعادة هلم يف الدارين ، فاألخالق ال تقتصر غايتها  

#‘βÎ) u¨(حتقيق سعادة الدار اآلخرة والفوز بالنعيم األخروي الذي وعد اهللا به عباده املتقني قال تعاىل  töF{ $# 

’ Å∀s9 5ΟŠ Ïè tΡ ∩⊇⊂∪ ¨β Î)uρ u‘$ £∨àø9 $# ’Å∀ s9 5ΟŠ Ït rb ∩⊇⊆∪ (                                              ) ١٤_١٣سورة االنفطار آية(  



بل تشمل السعادة الدنيوية املباحة ، وان اخللق احلسن هو طريق السعادة واخللق السيئ هو طريق   
  .الشقاء 

واألسرة تغرس يف أوالدها أن األخالق اإلسالمية تعترب الواجب اخللقي غاية ، فهناك مصاحل رفعها اهللا   
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٩م، صـ١٩٨٢هـ ـ١٤٠٢جورج شهال وآخرون ، الوعي التربوي ، دار العلم للماليني ، بريوت ، )١(
  .  ٢٥٨، صـ عبد الرمحن عبد اخلالق الغامدي ، مرجع سابق)٢(

٢٧٨  
  فـالذي يؤدي الزكاة إمنا"إىل مرتبة الواجبات كالصالة والزكاة والصوم وغريها من العبادات املفروضة 

يؤديها ألا واجب ديين،وهو يف الوقت نفسه واجب خلقي وبذلك تتوحد الواجبات الدينية 
  )١(."واخللقية

وبتعليم األسرة أوالدها أن الواجبات ليست غايات يف أنفسها  تطلب لذاا ، ولكن من ورائها اجلنة   
تنتظر من أحسن أدائها ، واألسرة إذا طبقت األخالق العلمية يف القرآن اليت تعد عماداًً لألخالق احلسنة 

ىل اخلري ، فالفضيلة هي الكمال أو الفضيلة ، واألخالق يف خالصتها جمموعة من الفضائل والقيم ترقى إ
  .كما أن الفضيلة هي حتليه لإلنسان والبعد عن الرذيلة ختلية له . والرذيلة هي النقص 

يطلب العلم بالفضائل أوالً أو املعرفة ا على أن يكون العلم مستمداً من القرآن والسنة " وعندما   
  )٢(."بالتوجيهات اخللقية ، والدوافع إىل اخلري  بطبيعة احلال والقرآن عين بالفضائل وقيمتها ، زاخراً

فعلى الوالدين  أن حيددوا زمناً يسرياً لتدريس كتاب اهللا وسنة رسوله ، وعند تدارس ذلك معهم ،   

β¨ *( فعند ورود آية مثل  Î) ©!$# ããΒ ù'tƒ ÉΑô‰yè ø9$$ Î Ç⎯≈ |¡ôm M}$#uρ Ç› !$ tGƒÎ)uρ “ ÏŒ 4† n1öà)ø9$# 4‘sS÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ï™!$ t±ós xø9$# 

Ìx6Ψßϑ ø9$#uρ Ä© øö t7ø9$#uρ 4 öΝä3ÝàÏè tƒ öΝà6¯= yè s9 šχρ ã©.x‹s? ∩®⊃∪ (                        ) ٩٠سورة النحل آية(  

فإنه مبقدور معظم اآلباء واألمهات توضيح معاين الفضائل والرذائل اليت تشري إليها اآلية الكرمية   
معىن العدل بأنه القسط وترك الظلم واإلنصاف من نفسك وكـل أفراد اتمع ، واإلحسان "وتوضح 

  . هو الندب إىل الفضائل ، وأن تكون سريرة اإلنسان أحسن من عالنيته

يشمل عدة فضائل عديدة فقد يعين اإلتقان واجلودة واإلخالص والصدق ،ويعىن الرمحة واإلحسان   
  .  إذ هي من األمور اليت تعني على تزكية النفس  )٣( ."والشفقة 

فاألسرة تزود أوالدها باملعارف الكافية عن الفضيلة ، وعن كل رذيلة حىت ال يقع فيها ، ويتم ذلك   
وحتليل اخللق أو توضيح دقائقه والعلة يف حكمه ، وبذلك تكون عندئذ قد  بتزويدهم بالتعليل والتفسري

علمت أوالدها التمييز بني اخلري والشر ،  ويكون بذلك على االقتناع بأن اخلري يف الفضيلة و به تتزكى 
  . النفس ، وأن الشر يف الرذيلة و به ال تتزكي النفس



سي لتزكية النفس يف اإلسالم ، وهو رابط الدين وهو واألسرة توجه األنظار إىل أن هناك رابط أسا  
من أهم الروابط اليت تؤدي إىل تزكية النفس ، كما تؤدي هذه الرابطة إىل األخوة،وهي من أهداف 

  . تزكية النفس ، وهذه الرابطة تعمد إىل توحيد العبادة واألحكام والشرائع واملعامالت 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٦صـ. ت.فؤاد األهواين ، التربية يف اإلسالم ، دار املعارف ، القاهرة ، دأمحد )١(
  .١٣٠املرجع السابق ، صـ)٢(
  .٥٨٢، صـ٢إمساعيل عمر بن كثري، مرجع سابق ، جـ) ٣(

٢٧٩ 
هو النظام اإلهلي الذي ختم اهللا به الشرائع ، وجعله اهللا نظاماً كامالً شامالً جلميع "لذا فاإلسالم   

احلياة ، وارتضاه لتنظيم عالقة البشر خبالقهم ،وبالكون واخلالئق ، وبالدنيا واآلخرة ، وباتمع نواحي 
والزوجة والولد واحلاكم واحملكوم ، ولتنظيم كل االرتباطات اليت حيتاج إليها الناس تنظيماً مبنياً على 

الرسول صلى اهللا عليه  اخلضوع هللا وحـده ، وإخـالص العبودية له ، وعلى األخذ بكل ما جاء به
  )١."(وسلم

وذا الرابط تنشأ األسرة وأفرادها على تزكية النفس والبعد عن كل ما هو رذيلة اليت تؤدي إىل عدم   
تزكية النفس ، وكذلك كل حرام كأكل أموال الناس بالباطل والربا والقمار والرشوة والغش والتدليس 

  . وكافة صور الظلم والطغيان 

  _ :درسة  امل: ثانياً
املدرسة هلا دور يف التربية والتعليم ،ولذا فهما حق لكل مسلم ، كما أن هلا دور يف تزكية النفس ،   

 وذلك من خالل الدور التربوي الذي تقوم به ، حىت تكون املدرسة وسطاً تربوياً صاحلاً لتزكية النفس
ل لوظيفة املرتل الذي يسعى باألوالد إىل فاتمع أوجد هذه املؤسسة التربوية للقيام بدور معاضد ومكم

مؤسسة " كماله البشرى ، واملدرسة تقوم برعاية األوالد إلعدادهم للحياة يف اتمع باإلضافة إىل أا 
تربوية تنقل تراث األمة لألجيال الناشئة وتكون عوناً قوياً على ضة اتمع وتقدمه ، وهي أداة 

ها امتداد لرسالة املسجد ، واتمع الذي ال يدرك هذا املعىن يفصل بني إلصالح اتمع وتطوره ورسالت
 )٢(."عقيدته وحياته ، وال يؤسس علمه على اإلميان باهللا سبحانه وتعاىل 

واإلنسان املسلم الذي ال يشعر بأمهية املدرسة يف تزكية النفس لن يكون مهه إال حتصيل الشهادة بأي   
شرعية ، فالنشاط الصفي والالصفي له قيمة تربوية يف بناء شخصية  وسيلة كانت ، وإن كانت غري

هؤالء األوالد ، وصقل مواهبهم وقدرام ، وتعمل على حلول كل مشكلة من خالل ما تقدمه لألوالد 
، وإعمال فكرهم إلجياد احللول لكل مشكلة ، وإثارة احلماس حللها والوصول إىل أحسن النتائج، كلما 

لى خروج الطالب من الفصل إىل اهلواء الطلق  للتجول  والزيارة واملشاهدة ومجع عملت املدرسة ع
املعلومات واالتصال الشخصي ، وااللتحام مع عناصر البيئة البشرية واجلغرافية،  ومجع املعلومات 



والعينات ، وتسجيل احلقائق كلما ضمنت الفاعلية والنشاط ، واإلقبال على دروسهم ، والبحث عن 
اليت تصل م إىل تزكية النفس ، وتقوم املدرسة بغرس اإلميان يف األوالد ، حىت يبين أهدافها )٣( .فة املعر

  .  على قواعد وأسس
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧عبد الرمحن النحالوي ، مر جع سابق ، صـ)١(
  .٢٢م، صـ١٩٨٣هـ ـ١٤٠٣مكة املكرمة ، _ ليم واإلسالمي بشري التوم ، التربية واتمع ،جامعة أم القرى ، املركز العاملي للتع)٢(
  .٦٤م، صـ١٩٦٩هـ ،١٣٨٩حممد زكي عوض ، أطفالنا والتربية ، الدار السعودية للنشر والتوزيع ، جدة ، )٣(

٢٨٠  
  _:وللمدرسة وظائف ميكن إيضاحها فيما يلي 

  وظيفة معرفية )١"              
  تعريف الدارس وتعليمه املقررات العلمية تعليماً يكسبه فهماً، وإتقان تعين قيام املدرسة ب               

  .حملتواها              
  وظيفة عملية )٢              

  كما أن اجلانب املعريف ليس مقصورا لذاته ، وإمنا وسيلة للتطبيـق الصحيح فإن العلم                 
  ...بدون ممارسته عمليا ال قيمه وال مثرة له               

  -:وهذه الوظيفة العملية تشمل أمرين                 
  وهي ختلية الدارس من اجلـهل واالحنـراف يف جانبه العقدي والتعبدي _:التخلية )أ                

  واألخالقي والفكري واملهين               
  ، وهـي تربيته على جـوانب اخلري يف عـقيدته ، وعبادته ، وأخالقه_:التحلية )ب                
  )١(."ومهنته تطبيقاً عملياً ال نظرياً               

فواجب املدرسة أن حتافظ على الفطرة اإلنسانية السليمة، وأن تعمل على تنميتها وتزكيتها باستمرار "   
  )٢(."ناقص فالتعليم بدون تربية وتزكية تعليم 

ومن خالل قيام املدرسة بوظائفها ومنها العلمية تقوم بتزكية العلوم الكونية والتارخيية وغريها من  
اخللقية والعقائدية اإلحلادية اليت صيغت فاملدرسة تقوم بتزكية النفس وذلك بتطهري العقائد من االحنراف 

ء ، واملبالغات ، واألكاذيب لتبقى عقيدة ،وتصفية احلقائق العلمية ،وتنقيتها من الشوائب ،واألخطا
  .األوالد سليمة ، وعقوهلم قومية ومعارفهم صحيحة 

متر على أجيال متتابعة وجمتمعات خمتلفة يف النوازع _ سواء منها الدينية أو الكونية _ إن العلوم " لذا 
ة واالعتبارات الصادرة عن والعقائد فال تبقى على حاهلا بل تتحمل كثرياً من الشوائب واملبالغات الكاذب

بعض اتمعات يف ظروف غري طبيعية ، قد يكون الناس فيها أميل إىل االرمتاء يف أحضان التعليالت غري 
العلمية ، فتتغري حقائق هذه العلوم ، فإذا أعطيت للناشئني من غري تصفية أو تطهري فقد ينحرفون عن 



املدرسة إىل تصفية احلقائق العلمية ، وتنقيتها من العقيدة الصحيحة والفطرة السليمة ولذلك تعمد 
  )٣(."الشوائب

  فاملدرسة تقوم بتنمية اجلانب الروحـي ، والعقدي ، والعقلي والفكري ، وتأخذ يف االعتبار ميوهلم   
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٤٣م،صـ٢٠٠٠هـ ـ١٤٢٠ض ، خالد حامد احلازمي ، أصول التربية اإلسالمية ، دار عامل الكتب ، الريا)١(
م، ١٩٩٠هـ ـ١٤١٠زغلول راغب النجار ، أزمة التعليم املعاصر وحلوهلا اإلسالمية ، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، فرجينيا ، )٢(

  .١٣٨صـ
  .١٢٧م،صـ٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٧عبد الرمحن النحالوي، التربية االجتماعية يف اإلسالم،دار الفكر ،دمشق، )٣(

٢٨١  
ام يف اجلوانب املتنوعة ، وإذا كانت املدرسة وجوها يسمح حبرية التفكري،  وحرية إبداء الرأي واهتمام

السمحة كانت تزكية النفس من خالل هذه املعاملة  باألخالق اإلسالمية وحرية النقد ، مع املعاملة
  )١(."احلسنة 

  ـ:لي وتستطيع املدرسة القيام بوظيفتها على النحو املطلوب من خالل ما ي 

  :املعلم )أ
يتوىل املعلم توجيه املتعلم، وتزكيته وتطهريه والسمو به، ودعم ما هو مرغوب فيه يف النفس واملعتقد   

  )٢(."والسلوك ،وانتزاع ما هو غري مرغوب فيه وإحداث التغري الالزم على ضوء ذلك 

$ øtΡuρ§>(قال اهللا تعاىل  tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ ∩∠∪ $ yγ yϑ oλù; r'sù $ yδ u‘θègé $ yγ1 uθ ø)s?uρ ∩∇∪ ô‰s% yx n= øùr& ⎯tΒ $ yγ8 ©.y— ∩®∪ ô‰s% uρ z>%s{ 

⎯tΒ $ yγ9¢™ yŠ ∩⊇⊃∪)                                                                                             ( ١٠_٧سورة الشمس آية(  
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y7 ¨ΡÎ) |MΡr& â“ƒÍ•yè ø9$# ÞΟŠ Å3ys ø9$# ∩⊇⊄®∪                                                                      () ١٢٩سورة البقرة آية(  

فاملعلم يقوم بتعليم اإلنسان كمال أمره بتعريفه احلق ومعرف اخلري ألجل العمل به ، واعلم أن كمال    
اإلنسان يف أمرين أحدمها أن يعرف احلق لذاته والثاين أن يعرف اخلري آلجل العمل به فإن أخل بشيء 

  )٣(."من األمرين مل يكن طاهراً من الرذائل ومل يكن زكياً عنها
كان دور املعلم تنويرياً وإرشادياً، ويفتق املواهب والطاقات الكامنة ويهدي إىل احلق واخلري وملا " 

  )٤(."والصواب
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  _ :وأهم وظائف املعلم 



  .التزكية والتطهري والسمو بالنفس إىل بارئها ، وابعدها عن الشر ، واحملافظة على فطرا )" ١
  )٥(."عقول املؤمنني وقلوم ليطبقوها يف سلوكهم وحيامالتعليم أي نقل املعلومات والعقائد إىل )٢

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٥م، صـ١٩٩٣ـ ـه١٤١٤الفكر، القاهرة،  رعلي راشد، مفاهيم ومبادئ تربوية، دا)١(
  .١٨٨م،صـ١٩٨٦هـ ـ١٤٠٦نبيل السمالوطي ، التنظيم املدرسي والتحديث التربوي ، دار الشروق ،جدة ، )٢(
  .٧٥،صـ٢مد الرازي فخر الدين ، مرجع سابق جـحم)٣(
  .٤٢م، صـ١٩٩٤هـ ـ١٤١٥املسلم، الرياض،  رإسالمية، دا ةحممد إمساعيل عمار، العالقة بني الطالب واملعلم، رؤي)٤(
  .١٧١عبد الرمحن النحالوي ، مرجع سابق ، صـ)٥(

٢٨٢  
علمه، فهو القدوة، والناصح واملريب فاملعلم له تأثريه على املتعلمني؛ إذ يلتفون حوله لالستفادة من 

واملوجه واملؤدب ، وتعترب مكانة املعلم عظيمة ، وكرمية ومسؤولية ذات أمهية كبرية ؛ لذا عليه أن 
يتصف بصفات ضرورية لكل مسلم وهي  أشد ضرورة بالنسبة للمعلم املسلم الذي يتوقع منه اتمع 

عـلى إرساء قواعد اإلميان الصحيح بني كافة أفراد  أن يساعد على غرس اإلميان يف قلوب الطالب ، و
باإلميان باهللا،وعبوديته له، والتمسك بتعاليم الدين،وامتثال أوامره بأداء واجباته ومستحباته ،  )١(.اتمع

$(  قال اهللا تعاىل .واجتناب نواهيه  tΒ uρ àM ø)n= yz £⎯Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪    (  
  )٥٦سورة الذاريات آية (                                                                                    

وأن يتحلى باألخالق الفاضلة فأوىل الصفات تقوى اهللا ، وما يرتبط ا من طهارة القلب ، وصفاء  
الذي زكى نفسه ، وأصبح قدوة  الضمري، وإخالص الطاعة ، وصفاء العبادة  ، وتتمثل صفات املعلم

  . لطالبه 
  )٢(. " اإلخالص : ثالثاً .       مطابقة القول العمل : ثانياً .      اإلميان مبا أوجب اهللا: أوالً "   

  . التحلي باألخالق الفاضلة كالعدل واألمانة و الرمحة : رابعاً 
  . حنرافات العقدية والفكرية العمل على تنمية التفكري لألوالد ، وتنقيته من اال: خامساً 
العمل على تزكية نفسه وجسمه أوالً ، مث األوالد مبا فيه خريهم وصالحهم  حبيث يصبح : سادساً 

  . قدوة هلم ، فيقتدوا به كمعلم لألوالد اخلري 
أن يعمل املعلم على إيضاح مفهوم تزكية النفس لدى األوالد من طالب العلم ، وكيفية : سابعاً 

إليها ، والطريقة اليت تصبح ا النفس زكية كما فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم مع صحابته الوصول 
  . رضوان اهللا عليهم  

إن املعلم ال عناصر املنهاج األخرى ،هو املوجه الفعال يف املدرسة فعلى التزامه بعقيدته " لذا     
صيته ، وسعة اطالعه ، وحسن فهمه ، اإلسالمية ، وإدراكه للفكر التربوي املنبثق عنها ،وقوة شخ

وقدرته على التفكري والتمحيص ، وقدرته على تفهم تالميذه وجمتمعه ، يتوقف منو شخصيه  تالميذه 



حنو األفضل واألكمل،كما أن هذه الصفات جتعل للمعلم املسلم هيبته يف نفسه ،وتعلى مكانته يف اتمع 
   )٣( ."ا جيعل ألقواله وأفعاله تأثرياً واضحاً يف سلوكهم ،وتكسبه حب تالميذه  وتقديره وتوقريهم ،مم

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .١١٢م ،صـ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠١عمر التومي الشيباين ،من أسس التربية اإلسالمية ،املنشأة العامة للنشر ة التوزيع ،طرابلس ،ليبيا، )١(
  . ١١٦املرجع السابق ، صـ) ٢(
السبيل إىل بناء فكر تربوي إسالمي لدى املعلم ، مركز البحوث التربوية والنفسية ، جامعة أم القرى  ، مكة بشري حاج التوم ، )٣(

  .١٣م ، صـ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢املكرمة ، 
  

  ٢٨٣  
  )٤(." فليس أخطر من معلم ال يصلح أن يكون قدوة حسنة لطالبه " واخلطر يف عدم وجود القدوة لذا 

لطالبه يف عقيدته وسلوكه ال ميكن أن ينجح يف تربية شخصيام املتكاملة فاملريب الذي ال يكون قدوة 
إن املريب الذي ال يؤمن بعقيدة األمة اإلسالمية ؛ بل يؤمن بنقيضها ،وينشر فكراً غري فكر هذه األمة ... 

  )١( .ديناً وتارخياً وحضارة غري مؤمتن على تربية أجيال هذه األمة التربية السليمة 
علم الذي تكون هذه شخصيته ليس له عقيدة يعتز ا هو وأمته  ال يستطيع أن حيقق تزكية إذا فامل  

النفس لألوالد يف املدارس ، وال يستطيع أن يعطي الفكر الصحيح ، وال يستطيع أن ينقي فكرهم من 
  . الشوائب واالحنراف الفكري ، ويصبح وباالً على أمته وعامله 

  ـ :دوة يف جوانب جيب التأكيد عليها لذا على املعلم أن يكون ق  
  وهـي متعددة ، وأمهية هذا اجلانب أن : املعاين والقيم اليت يدرسها املعلم) ١"                   
  األوالد مبجرد مساعهم لكالم املعلم حول هذه القيمة املطروحة ، يبدأ يفتش يف                  
  اً هلا كـان ذلك مـدعاة لتمثلها ، وإن وجد العكس رد واقعه فإن وجد حتقيق                 
  ...القيمة بازدراء عارضها وملقنها                  

  وهـذا اجلانب مما ابتلى به كثري من املعلمني السيئني : األلفاظ والعبارات ) ٢                   
  ...اظ خاصة ساعة الغضب الذين ال يتورعون عن التلفظ بشىت أنواع األلف                 

  وأمهيه الصالة من كوا أهم القيم اليت نسعى لغرسها يف نفوس : الصالة )٣                    
  ...األوالد كوننا أمة مسلمة ، والصالة من أعظم شعار فيها                  

  حامسة ،بل  وهو من املعاين اليت ينظر إليها الطالب نظرة: الوفاء بالوعد  )٤         
  )٢.  "(يعتربها من املعايري اليت يتم من خالهلا تقييم مصداقية املعلم       

واألصل  أن يرى املعلم يسابق إىل الصالة مع اجلماعة يف املدرسة ،وإىل كل خري ،ويبتعد عن كل      
  . شر حىت يؤدي ذلك إىل تزكية النفس له وللطالب

ليس للمسلم " عاب الشامل للمعارف مادام ليس ملتزماً بقضية ، إذ واملعلم املسلم لن يستوعب االستي
إم عادة يقنعون باستنساخ ما حصلوه من معارف جزئية أو ... من قضية يلتزم ا سوى اإلسالم 

  )٣(. "بترمجتها ، وهذا يؤدي م وبطالم إىل ضعف مستوى األداء على أحسن االحتماالت 



  ـ :م أموراً حىت حيقق تزكية النفس للطالب لذا حيتاج املدير أو املعل 
  إميانه بأن التعليم رسالة يؤديها يف احلياة ال جمرد وظيفة يكسب منها لقمة عيشه ، ويف سبيل أداء )١

  ــــــــــــــــــــــــــ
  . ٦٩زغلول راغب النجار ، أزمة التعليم املعاصر ، مرجع سابق، صـ )١(
م، ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦التربية يف الوطن العريب من منظور إسالمي ، دار الفرقان للنشر ، عمان ، إسحاق أمحد فرحان ، أزمة ) ٢(

  .١٧صـ
  .٨٠-٧٤م ، صـ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣عبد اهللا حيي الكمايل ، الطريق إىل التمييز التربوي ، دار ابن حزم ، بريوت ،  )٣( 
  . ٣٤م ، صـ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤إمساعيل الفاروقي، أسلمة املعرفة ، دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع ، الكويت ، ) ٤( 

٢٨٤  
الرسالة يكون له صفات يلتزم ا اإلميان باهللا والتقوى واإلخالص يف كل ما يقوم به  ، ويلتزم ما أمره  

  . أساس له  يبتعد عما ى  وأن يكون التحلي باألخالق احلسنة
الزهد عما يف أيدي الطالب ، وعمل واجباته كاملة ، بإخالص يف عمله ، والصدق يف إيصال )٢

  .املعلومات الصحيحة ، وبذل اجلهد بوجود الرقيب وعدم الرقيب 
تنمية املهارات العقلية لدى الطالب كمهارة التحصيل ، ومهارة التفكري ، ومهارة اكتشاف العالقات )٣
مد على تفكري املتعلم ، يف حتديد خصائص مشتركة بني أشياء ، حيث يتمكن املتعلم من اليت تعت" 

  )١( ."خالل العالقات من الوصول إىل الكثري من النتائج اليت جيهلها 
توجيه املتعلم وإرشاده إىل ما يوافق استعداداته وقدراته ، حبيث ال يكلف ما ال ميكن أن يصل إليه ) ٤

  . املعىن املقصود من تزكية النفس حسب طاقته وقدراته  فهمه ، فيتم إفهامه
األمر باملعروف والنهي عن املنكر داخل الفصل وخارجه ، وضمن إطار املنهج ، أو من خالل ) ٥

  . النشاط
االهتمام بالوقائع اليت حتصل داخل اتمع بإيضاح أخطارها ، وحماولة حث املتعلم جتنبها كلما ) ٦

  . أمكن ذلك
كافة املواد الدراسية يف شىت الفنون بالعلوم الشرعية ، وعدم خمالفة حمتوى أي من املواد لعلوم  ربط) "٧

  )٢(. "الشريعة اإلسالمية 

حث الناس على اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ليفوزوا بسعادة " الدعوة إىل اهللا وهي ) ٨
يز بني اخلري والشر ، واملعروف و املنكر ، فقد يبدو ألن املتعلم ال يستطيع أن مي )٣(." العاجل واآلجل 

  . الشر يف لباس اخلري فيقع فيه أو يبدو اخلري يف لباس الشر فيعرض عنه 

الذي يطهر النفوس من أدران النقائص إىل املعلم املصلح الناصح لذا كانت احلاجة ماسة يف املدرسة  
  . كيف يتقون الفتنة ، وحيرر العقل من رق األهواء والشهوات ، ويعرفون



اختيار األساليب والطرق اليت توصله إىل هدف تزكية النفس ، بالنظر فيما أوصى سيد اخللق أمجعني ) ٩
  .حممد بن عبداهللا صلوات ريب عليه وسالمه من الرمحة والشفقة واحلنو على املتعلم 

  الم ، واحملبة يف اهللا  ، وحمبة املرء فإذا كان املدير واملعلم ذه الصفات اليت يغلب عليها التمسك باإلس  
  ــــــــــــــــــــــــــ

هـ  ـ  ١٤٢٦عبد الرمحن عبد اهللا املالكي ، مهارات التربية اإلسالمية ، كتاب األمة ، وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية ، قطر ،)١(
  . ١١٩م، صـ٢٠٠٥

م ، ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥التربية اإلسالمية ، مكتبة الغرباء ، املدينة املنورة ،  عبداهللا عبد احلميد حممود ، إعداد املعلم من منظور) ٢(
  .٥٥صـ

  . ١٧م، صـ١٩٧٩هـ ـ  ١٣٩٩على حمفوظ ، هداية املرشدين ، دار االعتصام ، القاهرة ،) ٣(

٢٨٥  
  . ألخيه ما حيبه لنفسه ، كانت التزكية ألنفسهم 

  ـ : املناهج ) ب
ة املقررة على الطالب والطالبات داخل املدرسة ، ومن خالل حمتوى يقصد باملناهج املواد الدراسي   

املناهج الدراسية العلمية تعرب عن األهداف التربوية والعلمية ، واألمنـاط السلوكية املرغوب غرسها 
  )١(. " فيهم كالتقوى واخلشية من اهللا واإلميان باليوم اآلخر وحب الفضيلة

فاملناهج أحد الوسائل األساسية إلعداد الفرد وإكسابه املهارات الالزمة لتهيئته للحياة الدنيا واآلخرة ،   
لذلك جيب اختيار املنهج الذي حيتوي على احملتوي العلمي ويسد حاجاته ، وينمي الوازع الديين الذي 

واالقتصادي والعلمي الذي يسد تتزكى به نفسه يف اجلانب العقدي والتعبدي وينمي اجلانب األخالقي 
والبد أن يشرف على املناهج ووصفها .حاجة األمة من التخصصات الذي يرفع األمة إىل التقدم العلمي 

متخصص يف العلوم الشرعية حىت يتم استبعاد كل ما يؤدي إىل االحنراف العقدي ، والذي يؤدي إىل 
  .ضياع األمة

نا املؤمن البد أن يكون يف إطار إمياين قرآين يكون اإلسالم أن كل ما يعطي جليل" واملناهج تعين    
، ولكي تؤدي املناهج الدراسية دورها يف تزكية  )٢(."حموره أو ال يتناىف مع اإلسالم حبال من األحوال 

  :اهلدف منها البد من إكساب املتعلم هذين األسلوبني "النفس ولتحقق 
  .يت أسلوب التربية الذاتية أو التعليم الذا)١
  )٣(."أسلوب التربية املستمرة أو التعليم املستمر )٢

  _:التربية الذاتية أو التعليم الذايت : أوال
هو أحد األساليب التربوية اليت أظهرت البحوث املختلفة أمهيتها وقيمتها ، ودعت املناهج الدراسية    

  . إىل تأصيلها لدى النشء مبجرد دخوله املدرسة 



الذي حيصل نتيجة تعلم الفرد نفسه بنفسه أو هو عبارة عن "فالتربية الذاتية أو التعليم الذايت هو   
جمموعة من العمليات اليت تساعد على حتسني التعليم عن طريق تأكيد ذاتيات األفراد املتعلمني ، ومن 

  )٤(."لمني والطالب خالل برامج تعليمية معينة تعمل على خلق اجتاهات ومهارات ضرورية لدى املع

  _:التربية املستمرة أو التعليم املستمر : ثانيا
  أصبحت التربية املستمرة أو التعليم املستمر مطلباً ملحاً تفرضه طبيعة العصر ، وضرورة ال غىن عنها    

  ــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٠، صـ١٩٧٦هـ ـ ١٣٩٦، القاهرة ، أبو احلسن على الندوي، حنو التربية اإلسالمية احلرة ، دار املختار)١(
  .١٨م، صـ١٩٨٣هـ ـ١٤٠٣يوسف العظم ، حنو منهاج إسالمي أمثل ، دار الفرقان ، عمان ، )٢(
م، ١٩٩٢هـ ـ١٤٠٢إبراهيم حممد عطا ، املناهج بني األصالة واملعاصرة ، دار النهضة املصرية ، القاهرة ،)٤( )٣(

  .٢٨٥،وصـ٢٨٤صـ

٢٨٦  
  وهي ممارسة الفـرد للتربية والتعليم يف شكل رمسي ممثالً "احلياة بفاعلية واقتدار ،  ملن يريد أن يسهم يف

  )١(."يف املدرسة واجلامعة أو يف شكل غري رمسي يف كل مرحلة من مراحل عمر الفرد دون انقطاع 
فترة زمنية مدى احلياة مل يعد قاصراً على املدارس أو على " إذا فالتربية املستمرة أو التعليم املستمر 

حمدودة ، فهو يربط كل ألنشطة التعليمية يف اتمع ومصادره ، ويهدف من ذلك إىل التنمية الكاملة 
لألفراد واإلسهام يف تنمية اتمع  ككل وترابطه وإحداث التغيري فيه ، فإن التعليم مدى احلياة شيء  

اخلطوط العريضة للبناء ، وإعادة صياغة  تكاملي وشامل يربط عناصر متباينة يف النظم التعليمية ، ويضع
  )٢(. "مركبات النظام التعليمي التربوي

إعادة تأهيل وتطوير الكفاءات والقدرات اخلاصة يف مراحل " ولقد أوضح آخر معناً للتربية املستمرة  
  )٣( ."حيام املختلفة مبا يرتفع م مستوى مناسب من اجلودة واالتقان والتفوق يف عملهم 

  :تربية مدى احلياة تتضمن عنصرين أساسيني فال
هو استمرار العملية التربوية بال معوقات من أجل حتقيق ما يطمع إليه كل فرد من :العنصر األول)١

  .األفراد يف جمتمع من اتمعات وتنمية ما لديه من إمكانيات واستعدادات
  .للعامل يف الوقت احلاضرهو اإلعداد ملواجهة املتطلبات امللحة : العنصر الثاين)٢
  . مشاركة اتمع يف عملية التعليم عن طريق مساواة الفرص التعليمية للجميع : العنصر الثالث)٣

فالتربية الذاتية واملستمرة أو التعليم الذايت واملستمر ضرورة لتزكية النفس ما دام اإلنسان يعيش ، فهو    
ليت جتعله خيلص يف العمل ، ويزيد من حاجاته املعرفية من حيتاج إىل أن يتزود باملعارف واملعلومات ا

  .خالل ما يراه من تقدم علمي 
والتربية الذاتية واملستمرة حيتاج إليها اإلنسان املسلم يف التربية اإلسالمية، فكلما كان لديه االستعداد 

  .ليزيد يف األعمال الصاحلة الدنيوية واألخروية



  _:ه من صفات خاصة به لذا فاملنهج اإلسالمي البد ل 
  على تزكيتها ، وحفظها من  لأن يكون موافقا للفطرة اإلنسانية، ويعم)١"                   

  .االحنراف                       
  إخـالص الطاعة( أن يكون حمقـقاَ هلـدف التربية اإلسالمية األساسي ) ٢                   

  وجلميع أهـدفها الفـرعية اليت ترمى إىل تقدم احلياة وتوجيهها ) والعبادة هللا                     
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٨٩املرجع السابق ، صـ)١(
  .٢١م، صـ١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨أيرلند تيموثي ، رؤية جيلي للتربية املستمرة،مانشستر ، جامعة مانشستر ، .د) ٢(
م، ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ود قمرب ، تعليم الكبار ،مفاهيم ،صيغ ،جتارب عربية ، الدوحة ،دار الثقافة ، حمم)٣(

  .٢٧صـ

٢٨٧  
  لتحقيق هذا اهلدف يف مجيـع جوانب الثقـافة والـتربية ، اليت وضع املنهج                   

  .سمي واالجتماعي لتعهدها والنهوض ا كاجلانب العقلي والوجداين واجل                    
  أن يراعي املنهج يف تطبيقاته ونشاطاته وأمثلته ونصوصه حاجات اتمع)٣                   
  الواقعية ، ومنطلقاته اإلسالمية كاالعتزاز باألمة اإلسالمية والوالء هلا ، وذلك                  
  )١."( عليه وسلم وحاجة األمة بتحقيق الوالء هللا والطاعة لرسوله صلى اهللا                 

رفيق الطالب يف املرتل واملدرسة فالبد من شيوع الروح اإلسالمية يف " فاملناهج أهم وسيلة تربوية هي   
كل الكتب املقررة يف شىت أنواع املعارف والعلوم ،وأن براجمنا وكتبنا وكل وسائل املعرفة األخرى 

على حنو يقر يف األنفس واألذهان ، وأن العالقة بني اهللا " لكون اهللا ، اإلنسان ، ا" ينبغي أن تدور حول 
عالقة مستعني ... واإلنسان عالقة عابد ومعبود،  ومنعم ومنعم عليه ، وأن العالقة بني اإلنسان والكون 

   )٢(."ومستعان ، وأن الكون مسخر من اهللا لإلنسان ليعينه على القيام بأعباء عبوديته هللا 
  .زكى اإلنسان الذي ترىب تربية إسالمية وكل هذا حىت يت

واملناهج الدراسية البد أن تكون هلا رؤية تربوية تنطلق منها ، فتقوم على جمموعة من األسس  املستمدة  
لذا فإن " من أصول اإلسالم وأركانه ، وأركان اإلميان ، وشريعة اإلسالم العملية املطبقة يف احلياة ، 

اإلسالم الشامل الذي يشمل كل حركة يف احلياة من قول وعمل ، ومن قمة  الرؤية اإلسالمية تقوم على
ال إله إال اهللا إىل إماطة األذى عن الطريق ، فكل عمل من هذه األعمال الصاحلة تصلح به حركة احلياة 

 )٣(."، يكون يف إطار مفهوم اإلسالم 
إطار تربية إميانية إهلية تتصف بالسمو فاملنهج الدراسي  البد أن ينطلق من  رؤية تربوية إسالمية يف   

والكمال واالستمرار والدوام ، وهي تربية واقعية  دف إىل حتقيق تزكية النفس ألفراد اتمع حىت 
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  ـــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٧عبد الرمحن النحالوي ، أصول التربية اإلسالمية ،مرجع سابق ، صـ)١(
  رى ،   أمحد حممد البيلي ، التصور اإلسالمي ملناهج التربية والتعليم ، سلسلة حبوث املؤمتر العاملي األول للتعليم اإلسالمي ، جامعة أم الق)٢(
  .٤١_٤٠صـ،م١٩٨٣هـ ـ١٤٠٣املركز العاملي لتعليم اإلسالمي ،   
بحوث التربوية والنفسية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة ، حامد سامل احلريب ، األسس الفكرية للمناهج الدراسية ، مركز ال)٣(

  .٢٢م ، صـ٢٠٠١هـ  ـ ١٤٢٢
  

٢٨٨  
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šχρ ß‰tG ôγ s? ∩⊇∈∇∪                                                          () ١٥٨-١٥٦سورة األعراف آية(  

  ـ :لذا البد من بيان تزكية النفس من خالل املنهج الذي  يبىن على أسس هامة وهي كما يلي  

  ـ : األساس العقدي)١  
إن تكوين املنهج الدراسي على هذا األساس املستمد من العقيدة الصحيحة ، واليت هي أصل دين    

ومعـلوم باألدلـة الشرعية من الكتاب والسنة أن األعمال " اإلسالم ، وأساس امللة والشريعة ، 
ا واألقوال تصح وتقبل إذا ما صدرت عن عقيدة صحيحة ، فإن كانت العقيدة غري صحيحة بطل م

  )١(." يتفرع عنها من أعمال وأقوال 
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  )٥سورة املائدة آية (                                                                                                      
كما أن اإلميان باهللا أساس جلميع األقوال واألعمال ، وال ينتفع الناس بأعماهلم وأقواهلم إال إذا كانوا 
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العقيدة و اإلميان الصادق ألن ذلك جيعلها "فاملناهج الدراسية الصحيح جيب أن تبىن على أساس   
تتصف بالعدل والرمحة واإلحسان ، حيث هذه الصفات تطبقها عقيدة اإلسالم ، وهذا يدفع واضعي 

اهج ، وميارسوا املناهج أن يلتزموا باإلسالم عقيدة وشريعة ونظام حياة ، لريتقوا مبن يتعلمون هذه املن
وبذلك تتزكى  )٢(. "على طريق أهل اهلدى والكرامة والعزة واإلميان ناجني من أهل الضالل واخلسران 

  .  أنفس الذين يتعلمون بإذن اهللا تعاىل 
لذا فإن املناهج الدراسية ال يكون ذا قيمة مفيدة يف احلياة الدنيوية واآلخرة إال إذا بنيت على هذا   

  األساس العقدي، إذ هو من أهم األسس العامة للمنهج ، حيث ال يصلح  غريه بدونه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
م ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥دها و نواقض اإلسالم ، دار القاسم للنشر ،  الرياض ، عبد العزيز عبداهللا بن باز ، العقيدة الصحيحة وما يضا)١(

  .٣، صـ
  .٢٥حامد سامل احلريب ، مرجع سابق ، صـ) ٢(

٢٨٩  
مهمته العليا عبادة اهللا وتزكية النفس بذلك ، والبعد ا عن "ومن خالل األساس العقدي جيعل اإلنسان  

   )١(." ماس يف الشهوات االيار واالحنراف واالحنطاط والزلل واالنغ

  : األساس التشريعي ) ٢
يرتبط األساس التشريعي للمنهج الدراسي باألساس االعتقادي ، حيث ال يتم اإلميان الصادق باألساس 

$(قال اهللا تعاىل . االعتقادي إال بإتباع األساس التشريعي والرضا بذلك  tΒ uρ tβ% x. 9⎯ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿω uρ >π uΖÏΒ ÷σãΒ #sŒÎ) 

© |Ós% ª!$# ÿ…ã& è!θ ß™ u‘ uρ #·øΒ r& βr& tβθä3tƒ ãΝßγ s9 äο uzÏƒ ø: $# ô⎯ÏΒ 3öΝÏδ ÌøΒ r& ⎯tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰s)sù ¨≅ |Ê Wξ≈ n= |Ê 

$ YΖ Î7•Β ∩⊂∉∪                                                                         () ٣٦سورة األحزاب آية(  

النظم اليت  شرعها اهللا تعاىل أو شرع أصوهلا ليأخذ اإلنسان ا نفسه يف " واألساس التشريعي ميثل 
  )٢(." عالقته بربه ، ويف عالقته بأخيه املسلم ، وعالقته بأخيه اإلنسان ،وعالقته بالكون وعالقته باحلياة 

 تستند إليها األحكام املنظمة اليت فاألساس التشريعي يعترب من األمهية مبكان يف األسس الفكرية  اليت 
شرعها اإلسالم النتظام أمور الناس ، وضبط تصرفام يف القول والعمل ، ولكي يسري الناس على هداها 

  . فعالً وتركاً أي فعل املأمورات و ترك املنهيات ، واليت تؤدي إىل تزكية النفس  
غريها من الرؤى بأن األساس التشريعي  للمنهج ومن خالل الرؤية التربوية اإلسالمية اليت تنفرد عن  

  . يرتكز على أن املشرع هو اهللا سبحانه وتعاىل 
بالتمسك بالكتاب العزيز والسنة النبوية "فرياعى عند بناء املنهج أحكام الشريعة اإلسالمية ، وذلك   

ناهج ملا شرعه اهللا تعاىل املطهرة ، ألن حاجة املناهج للعمل بالشريعة عند املسلمني واجبة ، ومراعاة امل
  )٣(. " يف الدين اإلسالمي ميثل األصالة واملعاصرة والتجديد والتطور إىل األفضل 



فالتمسك بالشريعة اإلسالمية ميثل األساس التشريعي يف املناهج الدراسية ، وهو األساس الفكري العام  
  . المية يف مناهجها الدراسية املشترك للمناهج حيث ميكن أن تتوحد ، وجتتمع عليه األمة اإلس

وعلى أي حال فإن األساس التشريعي ميأل فراغاً  كبرياً يف حياة األمم من حيث فهمه ودراسته   
   .وتطبيقه ، وما يترتب عليه 

  لذا فالنظام االجتماعي كله قائم على احترام األساس التشريعي ، وألن استتاب الراحة واألمن جلميع
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، ٢م ، ط١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨عبد الرمحن النحالوي ، التربية اإلسالمية واملشكالت املعاصرة  ، الكتب اإلسالمي ، دمشق ، )١( 
  . ٤١صـ     

  .١٠، صـ١٥م ، ط١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨حممود شلتوت ، اإلسالم عقيدة وشريعة ، دار الشروق ، القاهرة ، ) ٢(
  .٢٧سامل احلريب ، مرجع سابق ، صـحامد  )٢(
  

    ٢٩٠  
املواطنني ، ال يتحقق إال باحترام التشريع ، وألن العالقات االجتماعية ال تستقيم ، وال تأخذ جمراها   

  . ، وتطبيقه يف السلوك   )١(الطبيعي إال باحترام التشريع 

لذا يعد  األساس التشريعي من األمهية مبكان يف األسس العامة للمنهج من خالل الرؤية التربوية  
اإلسالمية،  وله مثرة واضحة يف جمال التطبيق ، وألن معرفة هذا األساس يفيد اإلنسان يف الدنيا واآلخرة 

  . ، و به تتزكى النفس بإذنه تعاىل 

  ـ: األساس التعبدي)٣
اليت تقوم عليها املناهج ، ومن هنا ميكن القول أن األساس العقدي ،واألساس هو من األسس   

التشريعي حيتاجان إىل العمل مبقتضاها ، وهذا العمل ميثل األساس املمارس يف واقع احلياة ، واملشاهد من 
تعاىل  اإلنسان يف فعله للمأمورات ، وتركه املنهيات ، واألساس التعبدي يتمثل يف معىن العبودية هللا

  . مبعناها الشامل
  اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة"فالعبودية                  
  والظاهرة ، فالصالة والزكاة ، وصدق احلـديث وأداء األمانة وبر الوالدين ،                   
  مر باملعروف والنهي عن املنكر ، والذكر وصلة األرحام والوفاء بالعهود ، واأل                   
  والقراءة وحب اهللا تعاىل ، وحب رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، وخشية اهللا                                      
  تعاىل يف السر والعلن ، واإلنابة إليه ، وإخـالص الدين له ، والصرب حلكمة                    
  هي من العـبودية هللا تعاىل ، فالعبودية هي الغاية احملبوبة                  ... والشكر لنعمه ،                   
  ، هللا تعاىل واملرضية له ، واليت خلق اخلـلق هلما ، و ا  أرسل مجيع الـرسل                   

  )٢. " (عليهم أفضل الصالة والسالم                    
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اسم جامع لكل ما حيبه ويرضاه من األعمال واألقوال الظاهرة و الباطنة فهي القيام بعقائد "فالعبودية   
  )٣(. " اإلميان، وأخالقه وأعماله حمبة هللا وخضوعاً له

ولذلك عندما نبين املناهج الدراسية على هذه األسس العامة، ومن خالل الرؤية التربوية اإلسالمية  
  .تتزكى النفس بإذن اهللا تعاىل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٧عبد الرمحن النحالوي ، التربية اإلسالمية واملشكالت املعاصرة  ، مرجع سابق ، صـ)١(

  . ٢٠ن تيمية ، العبودية ،مرجع سابق ، صـأمحد عبد احلليم ب)٢(
  .١٤ت، صـ.عبد الرمحن ناصر السعدي ، فوائد قرآنية ، حتقيق زهري الشاويش ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ، د) ٣(
  
  
  

٢٩١  
                    

  ـ :األساس اخللقي )٤
اخلري ، ودفعه إليه دفعاً من اإلنسان خلقه اهللا على فطرة سليمة ، و ذه الفطرة السليمة جعل فيه   

خالل متسكه بالعقيدة الصحيحة ، وإتباع شرع اهللا القومي يف شؤون حياته، لذا جند من األمهية مبكان 
عندما نبين املناهج الدراسية االعتماد كل االعتماد على األساس العقدي واألسس التشريعية ، واألسس 

  .تستقيم احلياة الدنيا واآلخرة  التعبدية ،والبد من األساس األخالقي الذي به
ألنه يؤدي إىل "فاألساس اخللقي يعد من األسس  املهمة  يف بناء املناهج ، وتطويرها إىل األحسن ،   

توجيه املناهج توجيهاً مثمراً لصاحل الفـرد واجلمـاعة حيث إن فساد األخـالق يؤدي إىل هالك 
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  .تتزكى نفس املتعلمني بإذن اهللا تعاىل وحوله وقوتهفمن خالل هذه األسس اليت يبىن عليها املنهج 

  النشاط )جـ
النشاط الذي تقوم به املدرسة البد أن يكون هادف، وله أمهية يف حياة الطالب، ويكون بناؤه على   

وتفكريه وخلقه، وسلوكه . سياسة تعليمية إسالمية، هدفه بناء اإلنسان املسلم يف عقيدته وعبادته
  . االجتماعي

  ـ :ذا جند أ ن هناك نوعان من النشاطل   
  .نشاط تروحيي مسموح به شرعاً ، يزيل امللل والكآبة ، ويرح النفس وجيدد العزم )١"



  )٢(".نشاط تربوي اهلدف منه ، باإلضافة إىل الترويح ، تربية اجلسم والعقل والروح)٢
لة للتربية العقلية ، والنشاط فالنشاط الرياضي هو وسيلة لتربية اجلسم كما يتخذ النشاط العقلي وسي

الروحي وسيلة لتربية الروح وكل هذه النشاطات إذا أخلص فيها اإلنسان املسلم هللا ومرضاة له 
أصبحت عبادة ، فهي إذن نشاطات ال ينبغي أن تكون مصطنعة يقصد ا إرضاء اآلخرين ، وال ينبغي 

  .أن يكون الدافع إليها حب الظهور أمام الناس 
هذا النشاط خارج أوقات الدراسة ال يعين أا ليست من املناهج ، إا جزء هام منه حيث  إن ممارسة

  القيام ذه النشاطات تؤدي لتكوين فكـر تـربوي واضح ، وأصيل يؤثر يف الطالب ، فتتزكى النفس  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤. ٣٣حامد سامل احلريب ، مرجع سابق، صـ) ١( 
  .١٦حاج التوم ، السبيل إىل بناء فكرة تربوي إسالمي لدى املعلم ، مرجع سابق ، صـبشري )٢(
  

٢٩٢  
  .ذه النشاطات   
والنشاط الثقايف له دور واضح يف التنمية العقلية لدى الطالب ، يف تكوين فكر واضح ، ويكون عن   

ديروا فتقام حماضرات وندوات طريق مجعيات ثقافية وعلمية يكوا الطالب يف املؤسسات التربوية ، وي
ومؤمترات علمية تزيد من ثقافة الطالب ، وتعمق تصورهم اإلسالمي للعملية التربوية ، بل إن من ميارس 

  .النشاط الثقايف بعزم وصدق، فإنه جيين مثاره الطيبة يف جمال دراسته للمواد املقررة 
، وحيسن فهمهم للمواد الدراسية اليت يتلقوها إن هذا النشاط حيفز الطالب إىل االطالع فتتسع أفقهم   

  .، ويعينهم على مناقشة القضايا بوعي فكري واضح 
  _ :والنشاط التربوي يكون على شكلني أساسيني من خالل ما يلي   

  نشاط تروحيي جيدد العزمية ويزيل الكآبة ، وكان هـذا النشاط يتجلى ) ١"                      
  يف حيام عفوياً كـلما دعت إليه احلاجة ، وكان بريئاً من كل فحش أو حمرم ،                    

  فاملرح،ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميزح وال يقـول إال حقاً وكان يرجتز  ...                    
  ،وكان يسمح يف األعياد ... معهم البيت والبيتني عندما يكونون يف عمل مجاعي                   
  .ذا املرح، وكذلك يف األعراس ويشارك يف الوالئم إلظهار البهجة والسرور                    
  عسكرية من خالل نشاط تعليمي أو تعبدي غايته التعليم والتهذيب والتربية ال)٢                  
  ،كما رأيناه تعليمه صلى اهللا عليه وسلم التيمم ومناسك احلج ...احلياة واملمارسة                  
  ، وكذلك تعليمه أركان الصالة للمسيء ، وتعليمه الفروسية ،وأمره بتعليم للرمي                

  )١."(وإقامته مباريات يف ذلك                     

  _:اجملتمع  ثالثاً



هو املنظومة املكونة من الناس واألفكار اإلسالمية، واملشاعر اإلسالمية، والقوانني اإلسالمية، واليت "  
تتفاعل فيما بينها، وتوجهها القيادة اتمعية بداللة العقيدة اإلسالمية حنو غاية كلية ائية هي مرضاة 

  )٢(."اهللا
ؤسسات تقوم على تزكية النفس ؛ إذ أن اتمع اإلسالمي ميتاز ومن خالل هذا اتمع مبا فيه من م  

عن غريه يف عقيدته اليت ينشأ منها سلوكه ، وهي املصدر الذي يتلقى منه سلوكه واألخالق اليت يتميز 
ا عن غريه ، والطرق اليت يسلكها يف حياته ويف حتقيق أهدافه ، والعبادة اليت ميارسها واملؤسسات اليت 

 ها ، والقيم اليت يوزن ا البشر ، فاتمع املسلم يقوم على احلرية املبنية على العبودية الكاملة هللاينشأ في

سبحانه وتعاىل ، واليت حتقق له احملافظة على نفسه وعقله و ماله وعرضه ونسله  ،ويطلب منه االلتزام 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١٨٩لتربية اإلسالمية ، مرجع سابق ، صـعبد الرمحن النحالوي ، أصول ا) ١(
  .٢٢٦، صـ ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤عبد القادر هاشم رمزي ، النظرية اإلسالمية يف الدراسات االجتماعية التربوية ، الدوحة ، )٢(

  

٢٩٣         
ون باحلق والعدل، كما أن جمتمع األخوة، واملساواة ، والكفاية والعدل بني أفراد اتمع ، والذين يتساو

  .يف الواجبات واحلقوق 
فاتمع عامل تربوي فعال حيتاج تضافر املؤسسات يف حتقيقه ملسؤولياته التربوية ، وحىت ينتشر يف   

اتمع الفضيلة واخلري وحيارب الشر والرذيلة ، فإذا وجهت املؤسسات اتمعية الوجهة الصحيحة 
فوس،وأما إذا تركت هذه الوسائل لتنشر السموم كانت وسائل خري ورمحة وتعليم وتثقيف ، وتزكية للن

كانت وسائل هدم ودمار؛  لذا على اتمع أن يتصف بصفات يقوم عليه ، ويطالب أفراده بذلك ، 
ومنها التقوى واليت حض عليها القرآن باعتبارها مصدراً للسلوك السليم فرداً ومجاعة، واتمع هو الذي 

والرمحة واإليثار ، والتضحية ، وهي من األخالق اإلسالمية اليت جيب أن  تتعمق فيه باملمارسة معاين الود
  .يتحلى ا 

واتمع املسلم ال يعج مبظاهر الفساد، والتحلل، والعري، وبنفس الوقت يطلب من املسلم أن يكون   
  . عفيفاً طاهراً ، واتمع املسلم متحرر من االنقياد لغري اهللا 

 تمع اإلسالمي أن يكون جمتمع ذا عقيدة رائده ، شاملة ومتكاملة ، بنيت عالقاته إ ذاً  األصل يف ا
على أسس قوية متينة من الوحدة والتفاهم والتآزر والتعاون ، والتالحم ، واملودة واإلخاء ، والتكافل 

 ساواة واحلقوالتضامن ، فأمثرت جمتمعاً فريداً يف قوته وعزته ومنعته ، تسوده روح العدالة واحلـرية وامل
واخلري والنهوض باملسؤولية، فأجنز ضة حـضارية تعترب عصارة القيم واملثل والفضائل والرقي 

   )١( .اإلنساين
  ـ:ولن يكون اتمع زكياً إال عن طريق الدعوة إىل تزكية النفس من خالل هذه املؤسسات 



  ـ :املسجد )أ
رسالة املسجد هي رسالة اإلسالم اخلالدة ، وللمسجد أثار قامت يف ضوئها دولة اإلسالم الكربى اليت   

 .أخرجت الناس من الظلمات إىل النور 
فالتعليم والتعلم من أبرز وظائف املسجد ، وأمهها لتخرج األكـفاء من العلماء ، واملسجد مصدراً 

يم والتزكية ، فاملسجد يف اإلسالم مقر إلعالن العبودية اخلالصة رئيساً من مصادر التوجيه والتربية والتعل
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فاملسجد دوره األساسي واألول أن حنقق فيه العبادة ، وهي من أفضل ما جيب أن تؤدى فيه أو أن   
  .تكون منطلقة منه ،ومن خالل العبادة تتم تزكية النفس 

  واملسجد يقوم بدور حتصيل العلم ، ونشره لكل عابد هللا عز وجل على وجه صحيح مؤمن برسالة
  ـــــــــــــــــــــــــــــ 
  . ٥١٣-٥١٢أمحد رجب األمسر ، مرحع سابق، صـ)١(

٢٩٤  
  .اإلسالم   
فاملسجد مقر ألداء الشعائر التعبدية وهو دار للتربية والتعليم من أول يوم وضع حجر أساسه رسول "   

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وبناه على التقوى كما أنه مشل بأعماله رسالته كثرياً مـن ميادين احلياة 
  )١(."العمـلية 

  .النفوس عن طريق االنتهاء عن الفحشاء واملنكر فقيام الناس بالصالة يف املسجد واليت تقوم بتزكية 
كما أن حلقات العلم يف املسجد من أبرز وسائله التعليمية ، إذ أنه يوجد من الوسائل التعليمية يف 
املسجد غري حلقة حتفيظ القرآن ،  وذلك مثل اخلطبة واملوعظة والتعلم الفردي ، والفتوى ، واملذاكرة 

ضرات اليت تقوم يف املسجد ، واليت تؤدي إىل تزكية النفس من خالل ما جاء  العلمية ، والندوات واحملا
  .يف كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم 

واملسجد يؤدى فيه األعمال الصاحلة من صالة فريضة ونافلة  وقراءة القرآن وحفظ له واستماع له ،   
  .ميد وتكبري وليلوذكر هللا سبحانه كالذكر أدبار الصلوات من تسبيح وحت

  .ويف املسجد يقوم الناس باالعتكاف يف العشر األواخر من رمضان ، والصالة على اجلنائز 
منرباً للدعوة إىل اإلميان والعمل الصاحل ، كما كان تطبيقاً عملياً لتلك الدعوة السامية من " فاملسجد 

ت فترات ضعف فيها عمل اخلري العام عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل أن تقوم الساعة ، وإن مر
  )٢(."يف املسجد لبعد الناس عن تطبيق هدي املصطفى صل اهللا عليه وسلم 

إن الوظيفة احلقيقة للمسجد يف اإلسالم صنع املسلم املتكامل البناء يف خلقه وسلوكه وعمله وعبادته ،   
ل جانب من هذه اجلوانب من شخصية يف عالقته بربه ، وبنفسه وبأخيه املسلم ، وبالناس مجيعاً ، ولك



املسلم اهتمام خاص جيب أن يقوم به املسجد دون إخالل ببقية اجلوانب ، إن وظيفة املسجد يف صورا 
 .االجتماعية املبسطة هي أن يكون مركز إشعاع ، وتوجيه وتربية موعة املسلمني 

  حيتاجون إليه يف كل أمورهم وحيسون ولن يستطيع املسجد أن يؤدي هذه الوظيفة إال أن جعل الناس " 
  )٣(."به يف كل ما يشغلهم عندئذ يصبح املسجد ضرورة حياة يوميه 

فاملسجد لكي يقوم بتزكية النفس للمسلم البد أن يرجع كما كان ، فروح املسجد هي روح اإلسالم 
اليت حيبب اإلسالم فيها  كله هي تلك املعاين السامية اليت يدعو إليها اإلسالم ، وهي كل األعمال النبيلة

  .  الناس ويرى استجابتهم هلا صالح دينهم ودنياهم وهو األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

    هـ  ١٤٠٨عبد اهللا قاسم الوشيلي ، املسجد ودوره التعليمي عرب العصور من خالل احللق العلمية ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، )١( 
   .١١م،صـ١٩٨٨ـ      

  .٧٢م، صـ١٩٩١هـ ـ١٤١١عبد اهللا أمحد األهدل ، دور املسجد يف التربية ، دار اتمع للنشر والتوزيع ، جده ، )٢(
  .١٩٠م، صـ١٩٩١هـ ـ١٤١٢علي عبد احلليم حممود ، املسجد وأثره يف اتمع االسالمي ، دار املنار احلديثة القاهرة ، )٢( 

٢٩٥  
املسجد هي االقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كل أمر من األمور صغريها  إن روح    

  .وكبريها هي االلتزام بكل ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم واالنتهاء عن كل ما ى عنه 
يستطيع القائمون عليه إصالح الكثري من أخطاء املسلمني عن طريق التذكري "ومن خالل املسجد   
  )١(."تناصح باحلكمة واملوعظة احلسنة وال

  .ومن خالل املسجد تكون الدعوة إىل اجلهاد بنوعيه جهاد النفس وجهاد املشركني والكفار    
إن املسجد ميكن أن يؤدي دوره األول يف حياة املسلم يف النواحي الروحية واألخالقية واالجتماعية    

عة ، ومن املسجد خيطط للشباب ورعايتهم وممارسة نشاطام إذ يتعلم فيه ويستمع فيه إىل املوعظة الناف
  .ومن املسجد يتم التخطيط لألمة ملناقشة األمور اليت م املسلمني 

ويتعلم أفراد اتمع يف املسجد احلالل واحلرام، وأمور الدين والدنيا، وأحوال املسلمني وتارخيهم   
  .ومهومهم ومشاكلهم

 الذي يصهر النفوس، وحيوهلا حتوالً كبرياً ؛إذ جيردها من عالئق الدنيا ،فاملسجد هو املكان الوحيد 
وفوارق الرتب واملناصب، وحواجز األنانيات ، وسكرة الشهوات واألهواء ، لتلتقي يف ساحة العبودية 

  .الصادقة هللا عز وجل بصدق وإخالص 
املسجد بكل ما من شأنه أن  لذا فإن رسول اهللا صلى اهللا عله وسلم قد مشل أصحابه وهو يعلمهم يف

فاإلسالم منهج حياة خيتلف عن األديان األخرى " جيعل شخصية اإلنسان املسلم شخصية متكاملة ، لذا 
كلية أو جزئية ، وخيتلف عن الفلسفات االجتماعية األخرى من حيث نظرته إىل الطبيعة اإلنسانية ، وما 



الين خلق عليها ، وفقاً للغاية اليت خلق من أجلها ، ينبغي أن تكون عليه حياة اإلنسان وفقاً للفطرة 
  )٢(." ووفقاً للحياة اآلخرة اليت سينتقل إليها بعد هذه احلياة الدنيا 

  _:أثر املسجد التربوي 
ينمي لدى األفراد االنتماء إىل اتمع املسلم واالعتزاز باجلماعة املسلمة ، وعندما يستمعون إىل )١

  )٣(."لديهم الوعي العقدي ومعرفة اهلدف الذي خلقهم اهللا من أجله اخلطب والدروس ينمو 
بتثبيت معىن أخوة اإلسالم ووحدة أمته الكربى ، وحماربة الرتعات والعصبيات " فاملسجد يقوم ) ٢

  العنصرية واملذهبية ، وغريها من األمور اليت تفرق وحدة األمة ، والتركيز على ما يـربط املسلم فكرياً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٠٤خالد حامد احلازمي ، مرجع سابق ، صـ)١(
  .١٣مقداد ياجلن ، جوانب التربية اإلسالمية، مرجع سابق ، صـ)٢(

   .٤٦م، صـ١٩٨٤هـ ـ١٤٠٤حممد أمحد عبد اهلادي ، املريب والتربية اإلسالمية ، دار البيان العريب ، جدة ، )٣(

  
  

٢٩٦  
  )١(." مني وشعورياً بإخوانه املسل

األثر التربوي للمسجد يتجلى يف اجلانب الروحي ، واجلانب اخللقي، واجلانب العقلي "كما أن )٣
  )٢(."واجلانب العلمي باإلضافة إىل توثيق الصلة االجتماعية بني أفراد اتمع املسلم 

ط اليت يقوم عليها وهو الرمز احلي الذي تتركز فيه كل أوجـه النشا" املسجد عنوان اتمع املسلم )٤
  )٣(."صالح الدين والدنيا معاً 

  فاملسجد حيقق اآلمال املرجوة اليت ستعود على أفراد اتمع والسعادة يف الدنيا والفوز باجلنة إذا عمل  
  .الفرد ما يرضى اهللا سبحانه وتعاىل 

ا ينفعهم يف ديناهم املسجد إذا قامت به عملية تربوية تعىن بتعليم الكبار حملو أميتهم وتعليم م)٥
  . وآخرم

إذا قامت باملسجد مكتبة عامه ووضعت ا كتب تنفع اتمع وأفرادها ليتفقهوا يف الدين ، وما )٦
  .يستجد عليهم واالستفادة من هذه الكتب مبا ينفعهم وأمتهم 

و يغلب عليها مدارسنا ومعاهدنا اليت تقدم التربية الدينية بصورة هامشية أ" فاملسجد يقوم بإكمال )٧
     )٤(."الطابع التلقيين ، وميكن للمسجد أن يسد هذه الثغرات 

  .وأن يقوم بدور رائد يف بناء اإلنسان العامل الصاحل املصلح بأمور دينه ، ودنياه لكي تتزكى نفسه  



 املسجد له أمهية عظيمة يف صد اإلرهاب ، وما حيدث عنه كتوجيه أفراد اتمع أن يكونوا بعيدين)٨
يكون املسجد خري وسيلة للـوقاية من العنف واإلرهاب والتطرف عن " عن التعصب والغلو ، وبذلك 

  )٥(."اخلطب والوعظ والدروس الدينية 

  _:اإلعالم )ب
إن وسائل اإلعالم يف عصرنا من أهم الوسائل التربوية حيث تقدم مواد علمية وثقافية من خالل    

 وءة ، وهي من الوسائط الشيقة اليت جتذب الناس من خمتلف األعماروسائله املسموعة واملرئية واملقر
ومن اجلنسيني ، واإلعالم بوسائله أداة هامه من أدوات التربية ، ومن األدوات املساعدة للنهوض 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦م، صـ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥صاحل غامن السدالن ، املسجد ، دار بلنسية ، الرياض ، ) ١(

  هـ ١٤٠٢، امة ، جدة ، ) ٧(آمال محزة املرزوقي ، النظرية التربوية اإلسالمية ومفهوم الفكر التربوي الغريب ، رسائل جامعية رقم )٢(
  .١٢٦م، صـ١٩٨٢ـ     

  ،٦٧م، صـ١٩٩٥هـ ـ١٤١٥إبراهيم عبد العزيز الدعليج ، البث املباشر ، دار القبلة للنشر والتوزيع ، مكة املكرمة ، )٣(
  .١٥٢م ، صـ٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٥سعيد إمساعيل علي وآخرون ، التربية اإلسالمية املفهومات والتطبيقات، مكتبة الرشد، الرياض،)٤(
  أكادميية نايف ، مرجع  )أعمال ندويت مكافحة اإلرهاب (حممد فتحي عيد ، دور املؤسسات االجتماعية واألمنية يف مكافحة اإلرهاب )٥(

  . ١٥٢م،صـ١٩٩٩هـ ـ١٤١٩سابق ، الرياض ،     

٢٩٧  
باتمعات ثقافياً ، واإلعالم له استجابة لنشر ما يستجد يف جمال العلم ، واملعرفة والتطبيق فتزداد احليوية 

  .الثقافية من خالل متابعة التطورات الثقافية العاملية ، وال يصبح اتمع يف عزلة عما يدور من حوله 
  .من الدعوة اإلسالمية اليت حتدث منها أثراً تربوياً يف نفوس املتلقني ويستفاد من اإلعالم يف اإلفادة  
واإلعالم يساعد على التمسك مبزيد من القيم واستعادة تراث ، وثقافة األمة اإلسالمية ، ويساعد على  

  .التقريب بني األمة اإلسالمية ،والتعرف على أحواهلا 
رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، وما فيه خري األمة  واإلعالم إذا نشر ما جاء يف كتاب اهللا وسنة  

ومن أخطر األمور "وصاحلها و نشر الفضيلة وتطهريها من الرذائل كان ممن يساعد على التزكية ،لذا 
على الرسالة عدم استصحاب احلقائق والعمل ا ،ألن ذلك يؤدي إىل عدم تفكري إعالمي غري سليم ، 

  )١( ."سيانوكذلك من األمور املؤدية إىل الن

ô‰s)s9(قال اهللا تعاىل  uρ !$ tΡô‰Îγ tã #’ n< Î) tΠyŠ# u™ ⎯ÏΒ ã≅ ö6s% z© Å¤ oΨ sù öΝs9 uρ ô‰ÅgwΥ …çµ s9 $ YΒ÷“ tã ∩⊇⊇∈∪         () ١١٥سورة طه آية( 

ومن هنا نفهم ضرر النسيان وضرر استصحاب احلقائق يف كل وقت ألن ذلك جيعل من اإلنسان حي 
يتأثر بكل ما مير به أو يصل إليه من أحداث،  فإذا به يتذكر ماله  القلب واعي الضمري مرهف اإلحساس

  .وعليه،  فيصده ذلك عن اخلطأ ويصونه عن االحنراف ، ويثبته عن الطريق املستقيم 



العمل بشىت األساليب اإلعالمية من استحضار احلقائق يف النفوس ، واحلض : "واملقصود بالتذكري هو
اسب ألن احلقائق ال ترتبط باملوسم أو زمن معني ، بل إن حيام ترتبط على العمل ا يف الوقت املن

  ) ٢(."باستدامة التذكري ا 

*öÏj.sŒuρ ¨βÎ(قال اهللا تعاىل  sù 3“ tø.Ïe%! $# ßìxΖs? š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∈∈∪                                () ٥٥سورة الذاريات آية(  

  لذا جعل اإلسالم التذكري ، وما يدل عليه إمنا حىت يعقل اإلنسان ويؤمن به ويعمل به كل حني فريبط   

$ ô‰s)s9uρ(قال اهللا تعاىل . احلاضر باملاضي واحلاضر باملستقبل ألن يف ذلك فالحهم يف الدنيا واآلخرة uΖøù§|À 

’ Îû #x‹≈ yδ Èβ#u™öà)ø9$# (#ρ ã©.¤‹u‹Ï9 $ tΒ uρ öΝèδß‰ƒ Ì“ tƒ ω Î) #Y‘θ àçΡ ∩⊆⊇∪                                      () ٤١سورة اإلسراء آية(  

çµ…(وقال تعاىل  ¯ΡÎ)uρ ×ο tÏ.õ‹tFs9 t⎦⎫É)−G ßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∇∪                                            () ٤٨سورة احلاقة آية(  

اآلخر ، وإتباع أوامر اهللا وطاعته والنهي عن وإذا جاءت وسائل اإلعالم بكل ما فيه تذكري باهللا واليوم 
 نواهيه ألن املتفضل عليهم بتلك النعم اليت ذكروا ا ، كما أن تذكريهم حتذيراً هلم من فقدهم لتلك

  .النعم إذا امتنعوا عن االستجابة ،وكفروا باهللا ومع زوال النعم نزول العذاب 
  ، إذ إن احلـقـائق اليت جاء ا القرآن الكرمي وعمل إن احلاجة إىل التذكر والتذكري فيه تزكية للنفس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .١٧٣م، صـ١٩٩٢هـ ـ١٤١٢حممد حممود الطاليب، األسلوب اإلعالمي يف القرآن الكرمي، مطبعة البالغة ، جدة ، ) ٢)(١( 
  

٢٩٨  
  .قدم ازدهار يف مجيع ميادين احلياة الصدر األول من هذه األمة ا ، فوصلت إىل ما وصلت إليه من ت  
ومن احلقائق اليت ذكرت يف املاضي مث نسيت يف احلاضر من قبل املسلمني أن اهللا سبحانه وتعاىل   

  .أمرهم بالتمسك بكتابه الذي أوصله إليهم وجعله سبباً بينهم 
واإلعالم له أثر يف العقيدة حيث إذا قام بالتذكري بعقيدة التوحيد أصبح اإلنسان يعرف مركزه يف   

احلياة ، وبالتذكري لعقيدة التوحيد يرجع إىل ربه،  أما إذا أصبح اإلنسان تابعاً هلواه وغرائزه وميله انزلق 
  .واحنرف عن الطريق املستقيم 

  :وهي كما يلي  واإلعالم له أساليب لتزكية النفس  
فأسلوب اإلعالم لتحريك العقول البصرية والرؤوس الرشيدة لتنظر يف اآلفاق ويف أنفسها لترى آياته )١

“ #$!ª( الكربى ما يدهلا على هذه احلقيقة قال اهللا تعاىل Ï% ©!$# yìsùu‘ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# Îötó Î/ 7‰uΗ xå $ pκtΞ÷ρ ts? ( §ΝèO 3“ uθ tG ó™ $#   

Ä¸ öyè ø9$# ’ n?tã ( t¤‚ y™ uρ }§ôϑ ¤±9 $# tyϑ s)ø9$#uρ ( @≅ä. “ Ìøgs† 9≅ y_ L{ ‘wΚ |¡•Β 4 ãÎn/y‰ãƒ tøΒ F{$# ã≅Å_Á xãƒ ÏM≈tƒ Fψ$# Νä3¯= yès9 

Ï™!$ s)Î= Î/ öΝä3În/u‘ tβθ ãΖÏ%θ è? ∩⊄∪                                      (                                            ) ٢سورة الرعد آية(  



الترغيب يف اإلميان باهللا وتوحيده يف العبادة والتنفري من الكفر واالبتعاد عن الشرك ، مع ذكر بعض )٢
األمور احملسوسة اليت ال يشك عاقل يف عدم تساويها ليصل بأصحاب العقول املستنرية عن طريق ذلك 

والضال وال أصحاب اجلنة بأن املتضادات املعنوية ال تتساوى فال يتساوى املؤمن والكافر وال املهتدي 
  .وأصحاب النار وال أحياء القلوب وأمواا 

  .الترغيب يف العبادة بشىت أنواعها حىت تتزكى النفس ، وأثار كل عبادة يف تزكية النفس )٣
الدعوة إىل التمسك باألخالق اإلسالمية، وأن ما جاء يف الكتاب والسنة من أخالق يوافق الفطرة )٤

β¨ *( تعاىلقال اهللا .السليمة  Î) ©!$# ããΒ ù'tƒ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ Ç⎯≈ |¡ôm M}$#uρ Ç›!$ tGƒ Î)uρ “ÏŒ 4† n1öà)ø9$# 4‘sS÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã 

Ï™!$ t±ós xø9$# Ìx6Ψ ßϑø9 $#uρ Ä© øö t7ø9$#uρ 4 öΝä3ÝàÏè tƒ öΝà6¯= yè s9 šχρ ã©.x‹s? ∩®⊃∪(                         ) ٩٠سورة النحل آية(  

خملوقات اهللا والعمل على تقوية اإلميان وإيضاح أنواع التفكري ، وكيفية حل الدعوة إىل التفكري يف )٥
  .املشكالت اليت تقع فيها األمة ، وتقوية العالقات االجتماعية والدعوة إىل االعفاف والبعد عن الرذائل 

جه احلث على العمل والدعوة إىل تنمية األموال والسعي للحصول على الرزق وتنمية األموال على و)٦
ال ميس حبقوق غريه من الناس ، ألن ذلك من شأنه األضرار مبصاحل غريه ، وإضعاف روابط املودة 

  .واحملبة واألخوة،  وتثري األحقاد يف األمة الواحدة 
البعد عن كل ما فيه ضرر للمجتمع وأفراده من ظلم وأكل مال الناس بالباطل وقتل النفس اليت حرم )٧

  .اآلمنني وختويف ، اهللا إال باحلق 
٢٩٩  

فاملقياس احلقيقي للحكم على أي إعالم بالقوة أو الضعف يكون بأساليبه القولية والعملية ال مبا ميتلكه    
من أجهزة متقدمة كالصحافة واإلذاعة والتليفزيون ، فإذا صلحت األساليب وقويت صلح األعالم 

  .وقوى تأثريه،  وإذا فسدت وضعفت فسد اإلعالم وتأثريه 
قال اهللا تعاىل .ا حذر اهللا تعاىل من إتباع خطوات الشيطان ألنه ال يأمر إال بالفحشاء واملنكر ولذ  
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  _:ومن خالل وسائل اإلعالم ميكن أن تتم تزكية النفس وهي كما يلي

  :الصحافة )١
 نظراً لكوا نافـذة للقراءة ولتعلم املعارف والفنون . يصفها بعض املربني بأا مدرسة باملعىن املتسع " 

  )١(."واالنفتاح على املاضي ، وقراءة احلاضر وتلمس اجتاهات املستقبل 



حافة هلا دور يف تزكية النفس إذا قامت بالدعوة إىل اهللا والتمسك بالكتاب والسنة ، والتذكري فالص   
وحمو األمية " مبا على اإلنسان أن يعمله حىت تتزكى نفسه ، والصحافة هلا دور كبري يف التعليم للكبار 

كن االعتماد عليها يف مي" تعليم مواز" وتعويض جوانب النقص والقصور يف التعليم املدرسي فهي مبثابة 
  )٢(."حتقيق العديد من األهداف التربوية 

والصحافة مل تعد تقتصر على تقدمي األخبار والتوعية والترفيه بل تقوم بدور التوجيه واإلرشاد   
والتثقيف حنو صنوف العلم واملعرفة ، فالصحافة تقدم العلم النافع الذي حيتاج إليه اتمع من قرآن وسنة 

هامه ، وتقوم بإيضاح احلالل واحلرام وكل ما جيب على اإلنسان االبتعاد عنه  ، كما تقوم وعلوم 
  .الصحافة بإيضاح الدور التربوي الذي خيتص به كل من األسرة واملدرسة واتمع 

فالصحافة هلا الدور التربوي إذ عملت وأوضحت كيفية تزكية النفس من خالل ما تقدمه ، وبيان   
باهللا ،والصالة ،والزكاة،واحلج ،والتمسك باألخالق اإلسالمية الفاضلة ،وحسن  دور اإلميان

  .اخللق،وحماسبة النفس 
  .كما أن الصحافة تم باحلوادث والنكبات،فإذا خلت من الصدق واألمانة كانت هذه الصحافة وباالً  

يف موقع عمله ،  لذا فالصحافة جيب أن تكون أداة إصالح وإرشاد وتوجيه فتخاطب الفرد املسلم
فتتحسس مشاكله وتتعرف عليها مث تقترح أفضل احللول املقترحة من الفهم الشامل ملنهج اإلسالم يف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
م ٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٧مصطفى عبد القادر زيادة وآخرون ، فصول يف اجتماعيات التربية ، مكتبة الرشد ، الرياض ، )٢) (١(

  .١٤٥،صـ

٣٠٠  
  .تزكية النفس  

يطالعون الصحف " لذا فالصحافة وسيلة تربوية مؤثرة على األفراد واجلماعات على السواء فالذين     
واجلرائد تكون هلم مبثابة معلم أو ناجح يقلدونه ويرددون كلماا وهتافاا ويستفيدون من األساليب 

  )١(."واألفكار واالجتاهات 
  احلقيقة والصدق يف كل ما تنشره ، وعـدم الدعوة إىل منكر أو حمرم أن تتحرى " لذا على الصحافة   

واإلحلاح ... أو اإلحياء بالرضا أو القبول لشيء من ذلك واالهتمام بكل ما فيه تكوين رأي عام إسالمي
   )٢(." على التمسك باملبادئ والقيم اإلسالمية 

وإن كان ال يستفيد منها قطاع األميني  "وقـد تسهم الصحـافة بفائدة ملختلف الفئات يف اتمع   
يف اتمع بطريقة مباشر ومع ذلك فقد تصبهم بعض الفائدة بطريق غري مباشر ، عندما جيدون من يقرأ 

  )٣(."هلم املادة الصحفية 
والصحافة هلا دور كبري يف حفظ النفس وتزكيتها من خـالل إيضاح مقـصد الشريعة يف حفظ النفس 

 . ملسلمة بدون إمث كما يفعل أهل اإلفساد يف األرض وعدم قتل النفس ا



  ـ: اإلذاعة )٢
  تعترب اإلذاعة من أهم الوسائل الصوتية ،وأمشلها وأبعدها تأثرياً ونفوذاً ، وهي أشد تأثرياً على النفوس  

 ، وقد سهلت نقل األصوات إىل مجيع اتمعات  ، فاإلذاعة مربية وموجة للناس من النواحي الفكرية ،
  . والثقافية والروحية والعلمية 

وتتيح اإلذاعة ألفراد اتمع خربات غنية حية ما ال تستطيع املدرسة مالحقتها حيث تقف على مجيع  
  . املؤمترات ، ومجيع االكتشافات العلمية ، والفتاوى  الفقهية ، وهي تعطي السامع صورة أكثر واقعية 

فاألعمال اليت تقدمها اإلذاعة حيث تعطي أفق واسع يف التفكري يف خملوقات اهللا  ، فيزيد اإلميان باهللا   
وقدرته ، وتعطي األفراد الوسائل اليت تزكي النفس  من خالل ما يسمعه اإلنسان من نواحي عقائدية و 

ا حرم عليه ، مع إيضاح األمور عبادية  وأخالقية  وأنواع املعامالت اليت توضح ما أحل اهللا له  ، وم
  . اليت جيب عليهم االبتعاد عنها حىت تتزكى نفسه 

  كما أن اإلذاعة تقدم فضل التمسك بكتاب اهللا وسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف حياة اإلنسان
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠١م، صـ١٩٩١هـ ـ١٤١٢دمشق ، حممد الرابع احلسن الندوي ، التربية واتمع ، دار القلم ، )١(
  . ١٦٢ـ١٦١م، صـ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٦حسن مالّ عثمان ، تربية اإلنسان املسلم ، دار الصحوة ، القاهرة ، ) ٢(
  م، ١٩٩٥هـ ـ١٤١٥حممد شحاتة اخلطيب وآخرون ، أصول التربية اإلسالمية ، دار اخلرجيي للنشر والتوزيع ، الرياض ، )٣(

  .٢٥٧صـ     
  

٣٠١  
   تمع ، وهي تنمي األخالق اإلسالمية يف نفس األفراد ، ومصداقيتها يف حتقيق تزكية النفس إذا وا

  . التزم ا اإلنسان
كما أن اإلذاعة تقوم بتعليم العلم النافع الذي يزكي النفس ، فهي وسيلة تثقيفية رخيصة التكاليف ؛   

الكرمي ، فاألمي يتعلم منها ما ينقصه من علوم إذ تقوم ببث الربامج الدعوية والفقهية ، وقراءة القرآن 
تنفعه يف الدنيا واآلخرة ،وهي وسيلة حملو األمية ، وهي صاحلة ألداء املهمة بنجاح الستطاعة كل فرد 

  . من أفراد اتمع من طالب ومعلمني ، فيزداد فقههم ويستكملوا العلم النافع لتتزكى أنفسهم 
يد يف حل مشكالا من خالل ما تقدمه اإلذاعة من برامج دينية كما أن األسرة تستطيع أن تستف  

  . تسعدها يف  دنياها وآخرا ، وتتزكى ا نفوس كل فرد من أفراد األسرة 
واإلذاعة تقوم بتوضيح حفظ النفس عن طريق منع الظلم ، وحترمي قتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق،    

لذا على وسائل اإلعالم التعريف الفعلي باإلسالم ، وكيفية التزكية . وأنه  قتل النفس من كبائر الذنوب 
  )١(. للمسلم ، وتعريف األمم أن أهل هذا الدين امللتزمني به يرعون  احلقوق ،وال يتعدون وال يظلمون 

  ـ: التلفاز )٣



يعترب التلفاز وسيلة مهمة يبث فيه ما ينشر به ، وله فكر إن كان شراً فيؤدي إىل الشر ، وإن كان خري   
فيؤدي اخلري ، لذا جيب أن يكون وسيلة للتذكر إىل اهللا واإلميان به وعبادته والتفكري السليم الذي ينفع 

  .األمة بأسرها حىت تتزكى أنفسهم 
  وذلك بالسعي حنو" التثقيف االجتماعي " ر مؤثر يف عملية إال أن له دو"                
  استدخال قيم اتمع وقضاياه يف وعي األفـراد واهتمامام، وهذا يؤكد                    
  أن التلفزيون مل يعـد وسيلة للتسلية فحسب وإمنا هـو كذلك أداة فعالة                    
  وذلك بنشره مصادر متجددة                "والتطبع الثقايف "" ئة االجتماعية التنش" يف                    

  كما أسهـم التلفاز بدور مهم جداً ... للعلم واملعـرفة والفنون واألدب                     
  يف حياة األطـفال وهو يعىن بتنمية الرصيد اللغوي لدى األطفـال عن                     

  ) ٢."(طريق ما يقدمه من برامج حتتوي على كلمات وتراكيب لغوية جديدة                   

ويقوم التلفاز بتنمية القيم احملببة يف اإلسالم ؛لذا ينهض التلفاز برسالة عظيمة يف غرس هذه القيم كقيم   
علم السالم والشورى ، واحلرص على حقوق اإلنسان  والتعاون  واإلخاء وحب العمل  ،وتقدير ال

  . والعلماء ، وكل قيمة تؤثر يف تنمية شخصيات األفراد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

حممد أمحد العمريي ، موقف اإلسالم من اإلرهاب ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، مركز الدراسات األمنية ، الرياض ـ )١(
  . ٣٨٤م ، صـ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥

  .   ١٤٧مصطفى عبد القادر زيادة وآخرون ، مرحع سابق ،صـ)٢(

٣٠٢  
ويقوم التلفاز ببث روح اجلهاد يف أفراد اتمع حملاربة أعداء الدين الذين حياربون اإلسالم وأهله كما   

 أن التلفاز يقوم بتزكية اخللفية العقائدية اإلحلادية اليت صيغت من خالل أعداء الدين ، وكذلك األفكار
  . املنحرفة عن الدين وأهله 

والتلفاز مكمل ملهمة البيت واملدرسة واملسجد ؛إذا قدم فيه  ما يفيد أفراد األمة اإلسالمية من برامج   
تتجاوب وميول اتمع يف اكتساب املعرفة وإشباع حب االستطالع  وإدخال السرور على النفس 

 .  كلذلك ضمن إطار التربية اإلسالمية 
  ـ : كل احلرص على حتقيق اهلدف مما يذاع على أن يتعلق بأمور هي فاحلرص   
  .ـ اإلسهام يف تربية الفرد املسلم وبناء شخصيته حىت يزكي نفسه ١  
  .     ـ بث الربامج التربوية اهلادفة املثرية و اجلذابة  اليت تعرب عن هويتنا كمسلمني ٢  
  . ، من خالل ما يعرض من برامج وأحاديث ـ توفري التسلية الربيئة والراحة النفسية له ٢

  ـ :ومن خالل ما ننشده من التلفاز 
ـ التعبري عن اهلوية اإلسالمية ببث برامج رسائل تلفازيه حيركها فكر واعٍ تربوي مستنري،  حيمل ١

  . خصائص اإلسالم ، ويعرب عن قيمه وشريعته



ين يف توجهات أعضائه ، مع إبراز املثل ـ تصوير اتمع املدرسي مبا قد يشوبه من تناقضات ،وتبا٢
العليا ، ومتثل انتصار القيم الفاضلة ، وقدرة األسوياء على املواجهة ، وجناحهم فيها ، وبراعتهم  يف 

  . حتويل املدرسة إىل جمتمع  تربوي فاضل 
لم  الذين ـ ضرب أمثلة لعظماء املسلمني الذين نبغوا يف العلوم ، وتفوقوا علمياً ، وكذلك طالب الع٣

أفادوا من معايشة مربني فضالء ، مسحت هلم إمكانام باألخذ عنهم ، واستجابوا لعطائهم فكانوا 
  . لنماذج حنتذي م ، وصوراً مشرقة تعرب عن عظمة التربية اإلسالمية ومسوها 

يف إجناح  بيان أمهية اخللق ، وضرورته يف التربية ، وأصالته يف بناء اإلسالم وأهله ، وأمهيته "ـ ٤
  )١(." األعمال واالرتقاء باتمعات ، واملسامهة يف صنع حضارة متثل ضة األمة ، وتؤكد عظمة أبنائها

ـ إيقاف السيل اجلارف من األعمال املناهضة للتربية الساخرة من االستقامة الناقمة على االلتزام ٥
وقري املعلم، والوالء للمدرسة واإلخالص اخللقي الساخرة من املدرسة واملربني ، وتنشئة األجيال على ت

  . للعلم مع التزام القيم التربوية األصيلة 
وإذا كان العامل قد سبق إىل اختاذ التلفاز كوسيلة تعليمية ختدم املعرفة ، وتسهم يف إثراء التخصصات   

يوجد يف أمريكا قنوات تلفزيونية خاصة بالعلوم ، " الدقيقة ، وتعمل يف إمناء العملية التعليمية حيث 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

هـ ١٤٢٥التربوية يف ضوء القرآن الكرمي ، رسالة دكتوراه منشورة ، جامعة أم درمان اإلسالمية، حممد عبد اهللا األنصاري ، األسس )١(
  . ٥٦٨ـ ٥٦٧م، صـ٢٠٠٤ـ 

  ٣٠٣  
يقوم من يهتم ا باالشتراك فيها كل حسب ما يريد ، ويوجد يف الواليات املتحدة حوايل ستني حمطة 

برامج متنوعة ، ويف بريطانيا تبث برامج  تلفزيون  تعاليمي تديرها مؤسسات ومدارس وجامعات تبثُّ
  )١(. " تعليمية مخسة أيام يف األسبوع خالل السنة 

  ـ: اخلالصة 
  ـ :القيام ذه املسؤوليات  ولكي تقوم املؤسسات بواجبها جيب عليها  
من االهتمام بالتربية والتعليم يف مجيع مراحله ، وإقامة أنظمتها واستمداد مناهجها وسياستها ) ١" 

 الكتاب والسنة النبوية املطهرة ، والعناية باملعلمني املتحـمسني لإلسالم ، واهلادفني إلخراج جيل حيمل
  .والذين يساعدون الطالب على تزكية أنفسهم  )٢(." رسالة اإلسالم 

النفس االهتمام بأفراد األسرة تعليماً ، وتعريفاً باحلقوق والواجبات اليت عليهم لإلسالم الذي به عزة )٢
  . لكل فرد من أفراد األمة اإلسالمية ، ويصبح مهه اإلسالم 



تسخري وسائل اإلعالم للدعوة والتربية والتعليم ، والتوجيه السليم املنبثق عن تعاليم اإلسالم ، وضبط )٣
قضية الترفيه بالضوابط الشرعية كي ال تتحول إىل إشغال وصد عن سبيل اهللا ، وحىت يعرف اإلنسان 

  . زكية نفسه ، فتصبح هذه الوسائل مصدر تذكري وتوعية كيفية ت
  العناية باملسجد والعمل على أن يؤدي دوره التعليمي والتربوي والتوعوي من خالل أفراده ، وذلك)٤

باختيار اخلطباء ، وإعداد الدروس املهمة اليت تعمل على تزكية النفس ، وحتقيق ذلك هلم ، وعمل 
  .اتمع صغاراً وكباراً حلقات القرآن جلميع أفراد 

فهذه الوسائل تقوم على حتقيق التطهري ، وتزكية النفس إذا مت توحيد ما يبث فيها ، وحىت تساهم يف 
حتقيق الوحدة الفكرية املنشودة ، فالرسالة األساسية هلذه الوسائل هي التوجيه ، والتعليم ، والتربية 

  . تعاليم اإلسالم والتثقيف، والترويح للمجتمع املسلم من منطلق 
وإلقامة جمتمع زكي النفس البد أن يقوم أفراد اتمع على اإلميان باهللا كما قرره الكتاب والسنة 
،والسلف الصاحل ،فهو الرابطة بني أفراد اتمع ،وهو احملافظ على تلك الرابطة ،وعلى تالحم األفراد 

  .واتفاقهم وعدم اختالفهم 
ل قوي مؤمن باهللا تعاىل ، وبكل معتقداته ، وبكل ما جاء يف كتاب اهللا  وإن كنا نسعى إىل تكوين جي 

وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، وبعلمه أن تم  بكل املؤسسات التربوية للتعامل مع هذه املعتقدات 
   .والقيم تعامالً إجيابياً 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٥٦٨املرجع السابق ـ) ١(
  . ٥٠٢عبد الرمحن اجلربوع ، مرجع سابق ، صـ عبداهللا) ٢(
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 ٣٠٥  

  ـ :اخلامتة
احلمد هللا الذي تتم به الصاحلات محداً كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه ، والصالة والسالم 
األمتان على النيب اتىب واحلبيب املصطفى حممد بن عبد اهللا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان  ليوم 

  الدين 
خرى عن طريق املنهج لقد حاولت جهدي يف إيضاح تزكية النفس يف اإلسالم  ويف الفلسفات أل

الفلسفات   وذلك بدارسة تزكية النفس يف اإلسالم ومن مت دراسة تزكية النفس يف بعض، الوصفي 
 .األخرى كاملثالية والواقعية والربمجاتية والبوذية 

وتزكية ،لقد تناولت تزكية النفس يف اإلسالم من جوانب متعددة وهي تزكية النفس  والعقيدة     
وتزكية ، وتزكية النفس والناحية االجتماعية ، والناحية االقتصادية  ،وتزكية النفس ، ةالنفس والعباد



ومن فضل اهللا علينا أن أكرمنا باإلسالم الذي راعى ، وتزكية النفس والعقل ، النفس والناحية السياسية 
  .يف الفرد مجيع جوانبه 

والبوذية النواحي اليت تكلمت عنها من نواحي وتناولت يف الفلسفات كاملثالية والواقعية والربمجاتية    
  ونواحي دينية على حسب كل الفلسفة ومن مث تناولت رواد هذه، ونواحي أخالقية ، معرفية 

 .ومدى قيام هؤالء الرواد  بتزكية  النفس ألفراد هذا اتمع الذي يقيمون فيه ، الفلسفات 
، وأنه الدين احلق الذي جيب علينا إتباعه حىت ننال رضا وما هذا العمل الذي  أقدمه إال ملعرفة اإلسالم  

  .رب العاملني 
، وسوء التدبري ، وما قامت عليه بعض الفلسفات إال كان جهداً بشرياً قاصراً يتخلله اخللل والضعف   

  .وقيام بعض هذه الفلسفات على تضليل األمة والبحث عن املنفعة الدنيوية 
، ملراد فذلك من فضل اهللا علي ومنته فله احلمد يف األوىل واآلخرة ومن خالل ما قدمت فإن أصبت ا

  .وإن أخطأت  أو ومهت  أو قصرت أو ظلمت فذلك مين ومن الشيطان 
ويبقى ديننا احلنيف مبا جاء من كتاب وسنة نبوية مطهرة على صاحبها أفضل  الصالة والسالم بريئان  

  .من كل خطاء أو تقصري 
وان يكتب األجر والثواب واملغفرة لكل فرد من أفراد أمة . واهللا أسأل  أن يتجاوز عن اخلطأ والتقصري  

  ـ:وهي كما يلي ،وقد متخضت الدراسة من النتائج والتوصيات واملقترحات، اإلسالم 
  
  
  
  

                                        ٣٠٦  

  - :النتائج 
نفس ، وبيان الفالح ذه التزكية وهي ضرورية  لتزكية النفس ألفراد أكد اإلسالم على تزكية ال)١

  .اتمع إذ ا تصلح احلياة ،ويعيش األفراد يف اتمع متاع حسن  يف الدنيا و سعادة يف اآلخرة 
وهي جزء من رسالة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم  والسنة النبوية ورد مصطلح التزكية يف القرآن) ٢

  اإلسالم بغية ارتقاء اإلنسان إىل أهل اهللا وطاعته حث عليها 
تزكية النفس مصطلح يشمل التربية الذاتية والتربية املستمرة ليحقق ما يرجوه اإلنسان من متاع ) ٣

  .حسن يف احلياة الدنيا، وسعادة اآلخرة
إلسهام  يف إيضاح تعد مجيع املؤسسات التربوية من األمهية مبكان لتزكية النفس، واملداومة عليها وا) ٤

  .كل فضيلة للتمسك  ، والعمل ا  وبيان كل رذيلة لتركها والبعد عنها 



تزكية النفس هي مما جاءت به الشريعة اإلسالمية ، ودعت إليه ذلك أن التربية هي محل الناس على ) ٥
هي تفعيل ملا ما يف شريعة اهللا اخلالدة من عقيدة وعبادات وأخالق وسلوك ومعامالت ، أي أن التربية 

  .جاءت به الشريعة اإلسالمية 
مل تقم الفلسفة املثالية و الفلسفة الواقعية و الفلسفة الربمجاتية  بتزكية النفس للخلل يف مصادرها ) ٦

وغاياا وجماالته حيث تشوا كثري من السلبيات يف حتديد تزكية النفس ، وإن وجد شيء مييل إليه 
  .منا هو  ظاهر من احلياة الدنيا اإلنسان يف تلك الفلسفات فإ

ضالل الفلسفات ألا جاءت من بشر عقله قاصر ، وال يعرف ما مدى حاجة اإلنسان ،ومتطلباته ، ) ٧
  .ولعدم اعترافها بالدين أو وعدم األخذ بالتعاليم من رب العاملني  

  ـ:التوصيات 
وغايتها العليا اليت يتوخى حتقيقها يف  أن تكون تزكية النفس أحد أهم األهداف التربوية والتعليمية ،)١

  .العملية التربوية من خالل عناصرها اليت جاءت يف القرآن الكرمي  
توجيه األئمة والدعاة وأهل العلم إىل االهتمام بتزكية النفس دف حتذير األمة من كل ما خيالف اهللا )٢

مسك بالعقائد والعبادات واألخالق  ، وأخالق، ومعامالت، وااللتزام والتتورسوله من عقائد، وعبادا
  . واملعامالت اليت جاءت يف القرآن والسنة النبوية

توجيه وسائل اإلعالم  مقروءة ومسموعة إىل إيضاح تزكية النفس ووسائلها مع صياغة السياسة ) ٣ 
  اإلعالمية لغرس كل ما حيب اهللا والبعد عن ما يغضبه  

  . املواد الدراسية ، وخاصة يف مادة التربية الوطنيةتقدمي بعض الدروس لتزكية النفس يف ) ٤
  

٣٠٧  

  ـ:املقترحات 
  . دراسة تقوم بتزكية النفس من خالل املفكرين املسلمني  -١
  .دراسة تقوم بتزكية النفس من خالل املناهج الدراسية -٢
  " .دراسة ميدانية "دراسة تقوم بتزكية النفس من وجهة نظر املعلمني يف املدرسة  -٣
   
  
  
  
  



    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٣٠٨  

  املصادر واملراجع   
  ـ :املصادر 
  القرآن الكرمي  :أوالً
  .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠، املكتبة العصرية ،بريوت ،  تفسري القرآن العظيمإمساعيل عمر بن كثري،  -١
  ، دار الكتاب العلمية، بريوت ،  معجم مفردات ألفاظ القرآناحلسني حممد الراغب األصفهاين ،  -٢

  .م٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٥     
  .م ١٩٩١هـ ـ ١٤١٢، دار السالم للطباعة والنشر، القاهرة ، األساس يف التفسريسعيد حوى،-٣
  .٩م، ط١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠،دار الشروق ،  القاهرة ،  يف ظالل القرآنسيد قطب،  -٤



  ،دار الكتب العلمية تفسري القرآن العظيم والسبع املثاينروح املعاين يف شهاب الدين السيد  األلوسي، -٥
  .م٢٠٠٥_ هـ١٤٢٦،بريوت،     
  عبد السالم عبد الشايف  ق، حتقياحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزعبد احلق غالب بن عطية،  -٦

  .م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢حممد، دار الكتب العلمية، بريوت ،     
  .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، دار الكتب العلمية ، بريوت  فسري البيضاويتعبداهللا بن عمر البيضاوي، -٧
  هـ ـ ١٤٢٢،دار إحياء التراث العريب  ،بريوت،  اجلامع ألحكام القرآنحممد أمحد القرطيب ، -٨

  .م٢٠٠١    
  .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١،دار الفكر، بريوت، جامع البيان عن تأويل القرآنحممد بن جرير الطربي، -٩
  هـ ـ ١٤٢٣،دار الفكر للطباعة والنشر، بريوت، تفسري الفخر الرازيفخر الدين ، حممد الرازي - ١٠
  .م٢٠٠٢    
   .م١٩٨١_هـ١٤٠٢، دار القرآن الكرمي ، بريوت  صفوة التفاسريحممد علي الصابوين ،  - ١١
  . ت .،دار إحياء التراث العريب،بريوت ، دتفسري أيب السعودحممد حممد العمادي ، - ١٢

  .السنة النبوية وعلومها : ثانياً 

  . ت.،دار الكتب العلمية،بريوت،داملسندأمحد بن حنبل الشيباين، - ١٣
  ، حتقيق حممد السعيد زغلول ، دار الكتب العلمية، بريوت، شعب اإلميانأمحد احلسني البيهقي ،  - ١٤

  .م٢٠٠٠هـ ـ١٤٢١     
  هـ ـ ١٤٠٧، املكتبة السلفية القاهرة، فتح الباري بشرح صحيح البخاريأمحد علي العسقالين، - ١٥

  .٣م،ط١٩٨٦      
   مجع اجلوامع اجلامع الكبري يف احلديث واجلامع الصغريجالل الدين عبد الرمحن السيوطي ،  - ١٦

  ٣٠٩  
   .م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١، دار الكتب العلمية، بريوت ، وزوائده           

  ، حتقيق صدقي مجيل،دار الفكر، بريوت   داودسنن أيبسليمان  األشعث السجستاين أبو داود،  - ١٧
  .م١٩٩٤هـ   ـ١٤١٤        
  ، حتقيق شعيب األرناؤوط ، طبعة دارة امللك  جامع العلوم واحلكمعبد الرمحن أمحد بن رجب ،  - ١٨

  .م ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣عبد العزيز ، الرياض،         
  ، دار الكتب العلمية،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي سنن ابن ماجةعبد اهللا حممد القزويين بن ماجه،  - ١٩

  .ت .، د        
  .ت.، مكتبة دار التراث العريب،د صحيح البخاريحممد إمساعيل البخاري، - ٢٠



  .ت .، دار الكتب العلمية ، دسنن الدارميحممد  عبد الرمحن الدارمي ، - ٢١
  ، كتاب الرب والصلة ،دار  امع الترمذيحتفة األحوذي بشرح جحممد عبد الرمحن املباركفوري ،  - ٢٢

   .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢الكتب العلمية ،بريوت،        
  ،حتقيق عبد القادر عطا،دار الكتاب  املستدرك على الصحيحنيحممد بن عبد اهللا احلاكم،- ٢٣

  . م١٩٩٠هـ ـ١٤١١العلمية،بريوت  ،      
  .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٨،دار الكتب العلمية،بريوت،  سنن الترمذيحممد عيسى الترمذي،- ٢٤
  ،املكتب اإلسالمي،  )الفتح الكبري( صحيح اجلامع الصغري وزيادته حممد ناصر الدين األلباين ، - ٢٥

  .م١٩٨٢_ هـ ١٤٠٢دمشق ،       
  ، املكتب اإلسالمي ، دمشق،  ضعيف صحيح اجلامع الصغري وزيادتهحممد ناصر الدين األلباين ، - ٢٦
  . م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩       
  هـ ١٤٠٨،مكتب التربية العريب لدول اخلليج ،  صحيح سنن الترمذيحممد ناصر الدين األلباين ،- ٢٧

  .م ١٩٨٨ـ      
  ، دار املعرفة، بريوت ،  املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجحمي الدين حيي النووي ، - ٢٨

  .م، حتقيق الشيخ مأمون شيا ١٩٩٨_هـ ١٤١٩       
  .ت.، دار املعرفة ، بريوت ، د صحيح مسلممسلم بن حجاج بن  مسلم  ،  - ٢٩
  .ت.، دار الكتاب العريب ، بريوت ، دجممع الزوائد ومنبع الفوائدنور الدين أبوعلي اهليثمي ، - ٣٠
    ، للحارث حممد التميمي  بغية الباحث عن زوائد مسند احلارثعلي اهليثمي ، أبونور الدين  - ٣١

  . م١٩٩٢هـ ـ١٤١٣يق حسني أمحد الباكري، مركز خدمة السنة النبوية ، املدينة املنورة ،،حتق       

  املعاجم : ثالثاً
  هـ ١٤٠٥، جممع اللغة العربية ، القاهرة ،  املعـجم الوسيط،إبراهيم مصطفى وآخرون - ٣٢

٣١٠  
  .م ١٩٨٥ـ       
  .ت.، دار إحياء التراث العريب   ، بريوت ، د  لسان العربحممد  مكرم بن منظور ، - ٣٣

  املصادر العامة: رابعاً
  ت.، دار الفكر، بريوت، داملوافقاتإبراهيم موسى الشاطيب، - ٣٤
  .م١٩٨٣هـ ـ١٤٠٣،دار الكتب العلمية،بريوت،الزهدأمحد بن حنبل الشيباين، -٣٥
  هـ  ١٤٢٦طي،دار الفكر،دمشق،،شرح حممد سعيد البواحلكم العطائيةأمحد بن حممد السكندري، - ٣٦

  .م٢٠٠٥ـ     



  ،شرح حممد جندات احملمد،دار  تاج العروس احلاوي لتهذيب النفسأمحد بن حممد  السكندري، - ٣٧
  .م٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٧املكتيب،سوريا ،     
  ، حتقيق صاحل املنجد ، دار الكتاب   األمر باملعروف والنهي عن املنكرأمحد عبد احلليم  بن تيمية ، - ٣٨

  .م١٩٧٦هـ ـ١٣٩٦اجلديد ،بريوت ،     
  .م ١٩٩٣هـ ـ١٤١٤، دار الكتب العلمية ،بريوت ،  اإلميانأمحد عبد احلليم بن تيمية ،  - ٣٩
  .م١٩٨٢_ ، هـ ١٤٠٢، مكتبة املعارف ، الرياض العبوديةأمحد عبد احلليم بن تيمية ، - ٤٠
  .   ،دار النـهضة احلديثة،مكة املكرمة جممـوع فتاوى شيخ اإلسالمن تيمية،أمحد عبد احلليم ب- ٤١

  .م١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤     
  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣،مكتبة املؤيد،الطائف،خمتصر القاصدينأمحد عبد الرمحن بن قدامه، - ٤٢
  .م٢٠٠٢_ هـ١٤٢٤،دار الكتب العلمية ،بريوت، البداية والنهايةإمساعيل عمر كثري ، - ٤٣
  ، حتقيق حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، اقتضاء العلم العملد على البغدادي، أمح- ٤٤
  ١٩٨٤هـ ـ١٤٠١بريوت،     
  ،دار الفكر العريب ، بريوت،   شرح العقيدة الطحاوية، علي عالء احلنفي ابن أيب العز  - ٤٥
  .ت.د    

  .ت .يم حممد، دار احلديث ،القاهرة ، د، حتقيق حممد عبد الرح الزهداحلسن بن يسار البصري، - ٤٦
  ، دار مكتبة احلياة  تفصيل النشأتني وحتصيل السعادتنيالراغب أبو القاسم احلسني األصفهاين ، - ٤٧

  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣بريوت،      
  ،حتقيق عبد الفتاح أبو غدة ،مكتبة املطبوعات  رسالة املسترشديناحلارث بن أسد احملاسيب، - ٤٨

  .م١٩٧١_ هـ١٣٩١اإلسالمية ، حلب،      
  هـ ١٤٢١، حتقيق إيفار رياض ، دار ابن حزم ، بريوت ،  األخالق والسريعلي أمحد بن حزم ،- ٤٩

  .م ٢٠٠٠ـ      
٣١١  

  .ت.، دار الشعب ، القاهرة ، داملقدمة عبد الرمحن بن خلدون، - ٥٠
  ، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، عقل وفضلهالعبداهللا بن حممد القرشي املعروف بابن أيب الدنيا، - ٥١

  .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣      
  ،مؤسسة حتقيق شعيب االرنؤوط،    زاد املعاد يف خري هدى العبادحممد بن أيب بكر بن القيم،- ٥٢

  .م١٩٨١هـ ـ١٤٠١      
  .م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢،دار الكتب العلمية، بريوت،  الروححممد بن أيب بكر بن القيم ، - ٥٣
  م ،١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، دار التراث، املدينة املنورة  ، الفروسيةمد بن أيب بكر بن القيم  ، حم- ٥٤



  ، دار ابن كثري  ، دمشق ،   طريق اهلجرتني وباب السعادتنيحممد بن أيب بكر بن القيم  ، - ٥٥
  .م١٩٩٣هـ  ـ ١٤١٤       
  م ، حتقيق ١٩٩٨هـ ـ١٤١٨ض، ، دار بن خزمية ، الريا الفوائدحممد بن أيب بكر بن القيم  ، - ٥٦

   .عامر ياسني        
  .ت  .، دار التراث  ، القاهرة ، د شفاء العليل،حممد بن أيب بكر بن قيم - ٥٧

  .٥م، ط١٩٩٨_ هـ١٤١٩، دار الكتب العلمية ،بريوت،  تذكرة احلفاظحممد أمحد الذهيب ، - ٥٨
  .٨م،ط١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧ريوت ،، دار الفكر، ب سري أعالم النبالءحممد أمحد الذهيب  ، - ٥٩
  .ت.،مكتبة ومطبعة املشهد احلسيين ،القاهرة،د  إحياء علوم الدينحممد حممد الغزايل ، - ٦٠

  ـ :املراجع : خامساً
  هـ ١٤١٥،  دار القبلة للنشر والتوزيع ، مكة املكرمة ، البث املباشرإبراهيم عبد العزيز الدعليج ،- ٦١

  .م١٩٩٥ـ      
  هـ ١٤٠٢، دار النهضة املصرية ، القاهرة ، املناهج بني األصالة واملعاصرةإبراهيم حممد عطا ، - ٦٢

  .م١٩٩٢ـ      
  ، جلنة التأليف والترمجة والنشر ، القاهرة  دروس يف تاريخ الفلسفةإبراهيم مدكور ، يوسف كرم ، - ٦٣

  م ،١٩٥٣هـ ـ ١٣٧٣،      
  ، دار الفرقان للنشر ،  التربية يف الوطن العريب من منظور إسالميأزمة إسحاق أمحد فرحان ، - ٦٤

  .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦عمان ،      

  هـ ١٤٠٤، دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع ، الكويت ،  أسلمة املعرفةإمساعيل الفاروقي،  - ٦٥ 
  ٣٤م ، صـ١٩٨٤ـ       
  .م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢ة    ، عمان ، ، دار أسام   املوسوعة الفلسفيةإمساعيل  الشرفا ،  - ٦٦
  

٣١٢  
  هـ ١٤٠٢، دار الفكر العريب ، القاهرة ،  منهج احلياة يف القرآن والسنةإصالح إمساعيل أمني ، -٦٧  

  .م١٩٨٢ـ       
  .ت .، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، دمدخل إىل الفلسفةإمام عبد الفتاح إمام ،- ٦٨

  هـ ١٤١٦، مكتبة مدبويل ، القاهرة ،  املنهج اجلديل عند هيجلإمام ،  إمام عبد الفتاح-٦٩ 
  .م١٩٩٦ـ     
  هـ ١٤٠٠، ترمجة جورج طرابيشي ، دار الطليعة للطباعة، بريوت ،  تاريخ الفلسفةإميل برهية ، - ٧٠



  .م١٩٨٠ـ     
  ١٣٩٢، القاهرة ، ، ترمجة عثمان أمني ، اهليئة املصرية العامة للكتاب  فلسفة كانتإميل وترد، - ٧١

  .م١٩٧٢هـ ـ      
  هـ ـ ١٣٩٦، دار املختار ، القاهرة ، حنو التربية اإلسالمية احلرةأبو احلسن على الندوي، - ٧٢

       ١٩٧٦  .  
  هـ ـ ١٤٢٥، مكتبة الفيصلية ، مكـة املكرمة ،  الفلسفة احلديثةأمحد السيد رمضان ، - ٧٣

    .م ٢٠٠٥       
  ، مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة ،  قصة الفـلسفة احلديثةأمحد أمني وزكي جنيب حممود ، - ٧٤

  .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣       
  هـ ١٤١٨،سلسلة مفاهيم إسالمية،دار اليمامة دمشق ،التقوىأمحد خليل مجعه،هيثم هالل محزة،- ٧٥

  . م ١٩٩٨ـ      
  _ هـ ١٤١٧،دار الفرقان ، عمان ،  الم انتماء وارتقاءفلسفة التربية يف اإلس،  أمحد رجب األمسر- ٧٦

  .م ١٩٩٧       
  .م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢، دار الفرقان، عمان، النيب املريبأمحد رجب األمسر، - ٧٧
   .م١٩٩٧هـ ١٤١٧، مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة ،  أديان اهلند الكربىأمحد شليب ، - ٧٨
  هـ ـ ١٣٩٨ؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية ،  ،مدراسات ومذاهبأمحد عزيز نظامي ، - ٧٩

  .م١٩٧٨       
  .م ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢دار املناهج ، عمان ،  ،  يف فلسفة التربية،  أمحد علي احلاج حممد - ٨٠
  .م١٩٨٢هـ ـ١٤٠٢، الدار العربية للكتاب ، ليبيا ،  أصول التربيةأمحد علي الفنيش ، - ٨١
  
  
  

٣١٣  
  ١٤١٣، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية ،  أسس التربية بدران ، أمحد فاروق حمفوظ وشبل - ٨٢

  .م ١٩٩٤هـ ـ        
  . م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥،دار اإلميان ، اإلسكندرية ،  تزكية النفوسأمحد فريد ،  - ٨٣
  حتقيق ماجد بن أيب الليل، مكتبة ،تزكية النفوس وترتيبها كما يقرره علماء السلفأمحد فريد، - ٨٤

  .م ١٩٨٨هــ ـ ١٤٠٨وعية اإلسالمية، القاهرة الت       
  .ت.، دار املعارف ، القاهرة ، د التربية يف اإلسالمأمحد فؤاد األهواين ، - ٨٥



  ، من سلسلة دراسات يف اإلسالم ، الس األعلى  القيم الروحية يف اإلسالمأمحد  فؤاد األهواين ، - ٨٦
  .م١٩٦٢هـ ـ ١٣٨٢للشؤون اإلسالمية ، وزارة األوقاف ،القاهرة ،        
  م ،١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٥، دار املعارف ، القاهرة ،  أفالطون أمحد فؤاد األهواين  ،- ٨٧
  .م١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨القاهرة ،  ٣٣٦، دار املعارف ، جون ديويأمحد فؤاد األهواين ، - ٨٨
  هـ ١٤٠٩، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،  يف اإلسالم القيم اخللقيةأمحد ماهر البقري ، - ٨٩

  .م١٩٨٨ـ      
  ، سلسلة حبوث املؤمتر العاملي األول  التصور اإلسالمي ملناهج التربية والتعليمأمحد حممد البيلي ، - ٩٠

  .م١٩٨٣هـ ـ١٤٠٣للتعليم اإلسالمي ، جامعة أم القرى ، املركز العاملي لتعليم اإلسالمي ،       
  ، دار حافظ للنشر والتوزيع ، جدة ،     تربية النفس اإلنسانية يف ظل  القرآنأمحد حممد املقري، - ٩١

  .م ١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٩       
  .ت.، دار القلم ، بريوت ،د، ترمجة حنا خباز  مجهورية أفالطونأفالطون ، - ٩٢
  ، ترمجة اد  تيارات الفكر الفلسفي من القرون الوسطى حىت العصر احلديثأندريه كريسون، - ٩٣

  .م ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢رياض ،منشورات عويدات، بريوت ،     
  ، تعريب خليل أمحد خليل ،منشورات عويدات ،بريوت ،  موسوعة الالند الفلسفيةأندريه الالند، - ٩٤
  .٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١      
  .م١٩٩٧هـ ـ١٤١٧دار ابن حزم، بريوت، منهج اإلسالم يف تزكية النفس،أنس امحد كرزون،- ٩٥
  هـ ١٣٩٢، دار الكتاب اللبناين ، بريوت ،  التربية وبناء األجيال يف ضوء اإلسالمأنور اجلندي ، - ٩٦

  .م ١٩٧٥ـ     
  .م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢، بدمشق  ، ، املكتب اإلسالمي  معلمة اإلسالمأنور اجلندي، - ٩٧
  هـ ـ  ١٤٠٧، دار الكتاب اللبناين ، بريوت ،  اإلسالم والفلسفات القدميةأنور اجلندي ، - ٩٨

  .م١٩٨٧      
  

٣١٤  
  هـ ـ ١٣٩٤،دار الكتاب اللبناين ، بريوت ،أخطاء املنهج الغريب الوافدأنور اجلندي،  - ٩٩

  .م١٩٧٤       
  ، رسائل جامعية  النظرية التربوية اإلسالمية ومفهوم الفكر التربوي الغريبآمال محزة املرزوقي ، -١٠٠

   .م١٩٨٢هـ ـ١٤٠٢، امة ، جدة ، ) ٧(رقم        
  .م٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٧، الدار السعودية املصرية ، القاهرة ،  الفلسفة احلديثةأمل مربوك ، -١٠١
  ، دار     يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم نظرية التربية يف القرآن وتطبيقااأمينة أمحد حسن، -١٠٢



  .م١٩٨٥هـ ١٤٠٠املعارف ، القاهرة،         
  ، ترمجة أبو العال عفيفي ، جلنة التأليف والترمجة، القاهرة ،  املدخل إىل الفلسفةأوزفلد كوليه ، -١٠٣

  .م١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٥        
  كي جنيب حممود ، مطبعة التأليف والترمجة  ، ترمجة ز تاريخ الفلسفة الغربيةبرتراند رسل ، -١٠٤

  .م١٩٥٤هـ ـ ١٣٧٤والنشر ، القاهرة ،         
  ، ترمجة فؤاد زكريا ، عامل املعرفة، الس الوطين للثقافة والفنونحكمة الغرببرتراند راسل، -١٠٥

  .م   ١٩٨٣هـ ـ  ١٤٠٣واآلداب  ، الكويت ،           

  مكة _ ،جامعة أم القرى ، املركز العاملي للتعليم واإلسالمي  واتمعالتربية بشري حاج التوم ، -١٠٦
  .م١٩٨٣هـ ـ١٤٠٣املكرمة ،        
  ، مركز البحوث التربوية  السبيل إىل بناء فكر تربوي إسالمي لدى املعلمبشري حاج التوم ، -١٠٧

  .م ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢والنفسية ، جامعة أم القرى  ، مكة املكرمة ،        
  ،ترمجة صاحل عبد العزيز ،مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة ،  املرجع يف تاريخ التربيةبول منرو ، -١٠٨

  .ت .د        
  . ت .، مكتبة مصر ، القاهرة ، د قصة الرتاع بني الدين ولفلسفةتوفيق الطويل ، -١٠٩
  .ت .د، جممع اللغة العربية ، القاهرة ،  املعجم الفلسفيتوفيق الطويل ، -١١٠
   .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  أسس الفلسفةتوفيق الطويل ، -١١١
  هـ ١٤٢٧، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  فلسفة األخالقتوفيق الطويل ، -١١٢

  .٤م، ط٢٠٠٦ـ       
   ،)لكتاب املقدس يف البوذية ا( تري بابيتاس ، ) مها مونج كوت راجا فيد بايل ( اجلامعة البوذية -١١٣

  .                    م ١٩٨٣هـ ١٤٠٣ب، ٢٥٢٦بانكوك ،) مهانات(ترمجة سانان شايا نوكول،        
  ،دار النهضة العربية ، القاهرة  مناهج البحث يف التربية وعلم النفسجابر عبد احلميد جابر ، -١١٤

  .م  ١٩٩٠هـ ـ ١٤٠٠،        
٣١٥ 

  هـ ـ ١٤١٣، دار النهضة العربية ، القاهرة،  مهارات البحث التربوياحلميد جابر ،جابر عبد -١١٥
     .م١٩٩٣        
  ، ترمجة صاحل عبد العزيز وآخرون ،مكتبة  األسس العامة لنظريات التربيةدوس ، . مجس س -١١٦

  .ت .النهضة املصرية ، د       
  ة حممود هنا و ماهر كامل ، دار النهضة املصرية ، ترمجة عطي فصول يف الفلسفة ومذاهبهاجود ، -١١٧

  .ن .، القاهرة ، د       



  ، ترمجة حيي هويدي ، دار الثقافة  احملاورات الثالث بني هيالس وفيلونوسجورج باركلي ، -١١٨
  .ت. للنشر والتوزيع ، القاهرة ، د       
  ١٣٩٢، عامل الكتب ، القاهرة ،  ، ترمجة حممد منري مرسي يف فلسفة التربيةنيللر، . جورج ف-١١٩

  .م ١٩٧٢هـ ـ        
  هـ ١٤٠٢، دار العلم للماليني ، بريوت ،  الوعي التربويجورج شهال وآخرون ، -١٢٠

  .م١٩٨٢ـ       
  ، ترمجة إمام عبد الفتاح إمام ، مكتبة  حماضرات يف فلسفة التاريخجورج ويلهم هيجل ، -١٢١

  .م١٩٩٧ـ  هـ١٤٠٧مدبويل،القاهرة،        
  ، ترمجة إمام عبد الفتاح إمام ، مكتبة مدبويل القاهرة  أصول فلسفة احلقجورج ويلهم هيجل ، -١٢٢

  .م١٩٩٦هـ ـ ١٤٠٦،        
  ، ترمجة إمام عبد الفتاح إمام ، مكتبة مدبويل ،  موسوعة العلوم الفلسفيةجورج ويلهم هيجل ، -١٢٣

  .ت.القاهرة ، د       
  ، ترمجة إمام عبد الفتاح إمام ، مكتبة مدبويل القاهرة ،  تاريخ الفلسفةجورج ويلهم هيجل ، -١٢٤

  .م١٩٩٧هـ ـ١٤١٧       
  رونز ، . ، نشرها داجوبرت د منو الربمجاتية األمريكية يف فلسفة القرن العشرينجون ديوي ، -١٢٥

  .م ١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٣، ترمجة عثمان نويه ، القاهرة ، مؤسسة سحل العرب         
  هـ ١٣٩٨، ترمجة أنور عبد امللك ، دار احلقيقة ، بريوت ،  مدخل إىل الفلسفةجون لويس ، -١٢٦

  .م١٩٧٨ـ        
، ترمجة كامل يوسف ، عامل املعرفة ، الس الوطين للثقافة  الفكر الشرقي القدمي ، جون كولر -١٢٧

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥والفنون واآلداب، الكويت،
  ، مركز البحوث التربوية والنفسية ،  األسس الفكرية للمناهج الدراسيةحامد سامل احلريب ، -١٢٨

  .م ٢٠٠١هـ  ـ ١٤٢٢جامعة أم القرى ، مكة املكرمة ،        
٣١٦  

  ، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ، بريوت ،  فلسفة فرنسيس بيكونحبيب الشاروين ، -١٢٩
  .م ٢٠٠٥هـ ـ١٤٢٥        
  هـ ـ ١٤٠١، دار عامل الكتب ، مقدمة يف فلسفة التربية حسان حممد حسان وآخرون ، -١٣٠

  .م١٩٨١       
  هـ ١٤١١، دار لبنان لطباعة والنشر ، بريوت ،  اهلادي إىل لغة العربحسن سعيد الكرماين ، -١٣١
  .م١٩٩١-      



  .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٦، دار الصحوة ، القاهرة ،  املسلمتربية اإلنسان حسن مالّ عثمان ، -١٣٢
  ، مكتبة دار املعارف ، القاهرة ،  األصول التربوية يف بناء املنهجحسني سليمان قورة ، -١٣٣

  .م ١٩٧٧-هـ ١٣٩٧       
  ،دار اهلادي للطباعة والنشر،بريوت  دراسات يف الفلسفة اليونانيةحسني صاحل محادة ، -١٣٤

  .م٢٠٠٥ـ هـ١٤٢٦،       
   ـ هـ١٤٢٦ ، الرياض ، القاسم دار ، املطمئنة النفس صفات يف اجلنة عبق ، الرشود سعود خالد-١٣٥

  .م٢٠٠ ٠         
  هـ ١٤٢٠، دار عامل الكتب ، الرياض ،  أصول التربية اإلسالميةخالد أمحد احلازمي ، -١٣٦

  .م٢٠٠٠ـ       

  هـ ـ ١٤١٤،دار مسلم للنشر والتوزيع ، الرياض ،  الترويح التربويخالد فهد العودة، -١٣٧
  .م ١٩٩٤       
  هـ ـ ١٣٩٨،مانشستر ، جامعة مانشستر ، رؤية جيلي للتربية املستمرةأيرلند تيموثي ، .د -١٣٨
  م١٩٧٨     
  هـ ـ ١٤٠٨،دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان،  البحث العلميذوقان عبيدات وآخرون  ،  -١٣٩
  م ، ١٩٨٧      
  .م١٩٨٣هـ ـ  ١٤٠٣، دار القلم الكويت ، الدعوة اإلسالمية يف العهد املدينرءوف شليب ، -١٤٠
  ، ترمجة عثمان أمني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  مبادئ الفلسفةرينيه ديكارت ، -١٤١
  .ت .د      
  ، ترمجة عثمان أمني ، مكتبة األجنــلو  التأمالت يف الفلسفة األوىلرينيه ديكارت ،  -١٤٢

  . ت . املـصرية ، د        
  ،ترمجة حممود حممد اخلضري،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مقال يف املنهجرينيه ديكارت،-١٤٣

  .م ٢٠٠٤هـ ـ  ١٤٢٤اإلسكندرية ،       
٣١٧  

  الشنيطي ، مكتبة دار املعارف ،  ، ترمجة حممد فتحي تاريخ الفلسفة األمريكيةروبرت شنيدر ، -١٤٤
  .م ١٩٦٤هـ ـ ١٣٨٤القاهرة ،        
  هـ ١٤٠٣، ترمجة إلياس مرقص ، دار احلقيقة ،بريوت ،  فكرة هيجلروجيه غارودي ، -١٤٥
  .٢م ،ط١٩٨٣ـ      
  ي ، ، املعهد العاملي للفكر اإلسالم أزمة التعليم املعاصر وحلوهلا اإلسالميةزغلول راغب النجار ، -١٤٦

  .م١٩٩٠هـ ـ١٤١٠فرجينيا ،        



  هـ ـ ١٣٨٨، مكتبة مصر ، القاهرة ،  دراسات يف الفلسفة املعاصرةزكريا إبراهيم ، -١٤٧
  .م١٩٦٨        
  . ت.، مكتبة مصر القاهرة ، د كانت أو الفلسفة النقديةزكريا إبراهيم ، -١٤٨
  .م ١٩٦٩هـ ـ١٣٨٩لقاهرة ، ، مكتبة مصر ، ا املشكلة اخللقيةزكريا إبراهيم ، -١٤٩
  تربية وتنشئة الفرد يف إطار متوازن بني ثقافة جمتمعه واالحتكاك باملثقفات سامل حسن هيكل ، -١٥٠

  _ هـ ١٤٢٣جامعة امللك سعود ، _ ، ندوة مدرسة املستقبل ، كلية التربية اتمعية األخرى        
  .م٢٠٠٢        
  هـ ١٣٩٨ب، ٢٥٥١، مكتبة باناخار، بانكوك، وذيةأصول البسانج جانترا راغام ، -١٥١

  .م١٩٧٨ـ       
  هـ ١٤١٣، دار الصميعي للنشر والتوزيع ، الرياض، تزكية النفسسعد حممد الطخيمس ، -١٥٢

  .م١٩٩٢ـ        
  م ، ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢، عامل الكتب ، القاهرة ، تطور الفكر التربويسعد مرسي أمحد ، -١٥٣

  .٥ط        
  ١٤٢٢، دار الفكر العريب ، القاهرة ، فقه التربية مدخل إىل العلوم التربويةسعيد إمساعيل علي، -١٥٤

  .م ٢٠٠١هـ ـ        
  ، مكتبة الرشد، التربية اإلسالمية املفهومات والتطبيقاتسعيد إمساعيل علي وآخرون ، -١٥٥

  .م ٢٠٠٤هـ ـ  ١٤٢٥الرياض،       
  .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣، دار الشروق ، عمان ، جع يف مبادئ التربيةاملرسعيد التل وآخرون ،-١٥٦
  .م  ١٩٧٩- ١٣٩٩،دار الكتب  العربية بريوت ،  تربيتنا الروحية، سعيد حوى -١٥٧
  .٣ط ، ١٩٨٠هـ١٤٠٠،القاهرة ، مكتبة وهبه ،  جند اهللا ثقافته وأخالقاً،سعيد حوى -١٥٨
  هـ ـ ١٤٢٧الم للطباعة والنشر، القاهرة ، ،دار الساملستخلص يف تزكية األنفسحوى، سعيد-١٥٩

  .م٢٠٠٦       

٣١٨  
  .ت .، مكتبة الفرقان ، اإلسكندرية ، د الدميقراطية يف امليزانسعيد عبد العظيم ، -١٦٠
هـ ـ                    ١٤٠٢، دار مكة للطباعة والنشر ، مكة املكرمة ،  العلمانيةسفر عبد الرمحن احلوايل ، -١٦١
  .م ، مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث العلمي ، جامعة أم القرى ١٩٨٢      
  .م ٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٤، مكتبة الرشد ، الرياض ،  ولكن كنوا ربانينيسلمان فهد العودة ، -١٦٢
  ،دار ابن عفان للنشر والتوزيع ،القاهرة       منهج األنبياء يف تزكية النفوسسليم عيد اهلاليل، -١٦٣
  .م٢٠٠٠هـ ـ١٤٢١،     



  ، دار الفكر ، بريوت ، تيسري العزيز احلميد شرح كتاب التوحيدسليمان عبداهللا حممد ، -١٦٤
  .م١٩٩٢هـ ـ١٤١٢      
. م٢٠٠١هـ ـ١٤٢١،دار البشائر اإلسالمية،بريوت،من هم املتقونسليمان نصيف الدحدوح،-١٦٥
  هـ ـ ١٤٠٥، مكتبة مدبويل ، القاهرة ،  املذاهب الفلسفية املعاصرةمساح رافع حممد ، -١٦٦
  .م    ١٩٨٥     
  ،جامعة امللك سعود، الرياض  صالحية مصطلح التزكية اإلنسانيةمسر حممد العريفي،-١٦٧
  .م ٢٠٠٣هــ١٤٢٣،      

 ١٦٨-سيد قطب ،مقومات التصور اإلسالمي  ، دار الشروق ، القاهرة، ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م.
         هـ ١٤٠٩صاحل ذياب هندي وآخرون،أسس التربية  ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ،  -١٦٩
 .م١٩٨٩     
    .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥، دار بلنسية ، الرياض ، املسجد صاحل غامن السدالن ، -١٧٠
  هـ ١٤١٩، دار الوقوف اإلسالمي، أمريكا ، املسلمون والبديل احلضاريطه جابر العلواين ، -١٧١
 .م١٩٩٨ـ      
  ،مكتبة املنارة،مكة  الثبات والشمول يف الشريعة اإلسالميةعابد حممد السفياين ،-١٧٢
  .م ١٩٩٨هـ ـ ١٤٠٨املكرمة،      
  ، دار طويق للنشر والتوزيع،     إلمام ابن القيمذوق الصالة عند اعادل عبد الشكور الزرقي، -١٧٣
  .م٢٠٠٢هـ ـ١٤٢٢الرياض       
  هـ ١٤٢٠، دار ضة مصر للطبع والنشر ،  التفكري فريضة إسالميةعباس حممود العقاد ، -١٧٤

  .م٢٠٠٠ـ         
  ملكتبة العصرية ،          ، الد اخلامس من األعمال الكاملة ، ا اإلنسان يف القرآن،عباس حممود العقاد-١٧٥  

  .م ٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٦بريوت،         
  

٣١٩  
  ، املكتبة العصرية ، بريوت     ود العقاد ، اهللا جل جاللهحممموسوعة عباس عباس حممود العقاد ،  -١٧٦
  .م ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧،       
  هـ١٤١٤ية التربية، ، جامعة األزهر، كليف التربية اإلسالميةعبد البديع عبد العزيز اخلويل، -١٧٧
  . م١٩٩٤ـ     
  ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، أزمة العقل املسلمعبد احلميد امحد أبو سليمان، -١٧٨
  .١٩٩١هـ ـ١٤١٢فريجينيا،      



  ،الدار العربية للكتاب أسس التربية اإلسالمية يف السنة النبويةعبد احلميد الصيد الزنتاين،-١٧٩
  .م١٩٩٣هـ ـ١٤١٣،ليبيا،      
  ، دار الفكر ، القاهرة ،  فلسفة التربية اإلسالمية يف احلديث الشريفعبد اجلواد سيد بكر ، -١٨٠
    .١٩٨٣هـ ١٤٠٣    
  هـ ـ  ١٤١٩، دار موفم للنشر اجلزائر،  طبائع االستبدادعبد الرمحن أمحد الكواكيب ، -١٨١
  .م١٩٩٨      
  ، دار األرقم  صفوة اآلثار واملفاهيم من تفسري القرآن العظيم،   عبد الرمحن الدوسري-١٨٢
  .م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١،الكويت،       
  _ هـ١٤١٧، دار الفكر ، دمشق ،  أصول التربية اإلسالمية وأساليبهاعبد الرمحن النحالوي ، -١٨٣
  .م١٩٩٦      
  ، الكتب اإلسالمي ، دمشق ،   رةالتربية اإلسالمية واملشكالت املعاصعبد الرمحن النحالوي ، -١٨٤
  .٢م ، ط١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨      
  هـ١٤٢٧،دار الفكر ،دمشق، التربية االجتماعية يف اإلسالمعبد الرمحن النحالوي، -١٨٥
  .م٢٠٠٦ـ     
  هـ ١٣٩٩، وكالة املطبوعات ، الكويت ،  األخالق عند كانتعبد الرمحن بدوي ، -١٨٦
  .م١٩٧٩ـ     
  هـ ـ ١٤٠٣، دار القلم   ، دمشق ، األخالق اإلسالميةعبد الرمحن حبنكة  امليداين ، -١٨٧

  .م١٩٨٣        

  .م ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، دار القلم ، دمشق،  كواشف زيوفعبد الرمحن حبنكة امليداين ، -١٨٨
  مكة املكرمة  ، مكتبة املنار ، املرشد يف كتابة األحباثعبد الرمحن عبد اهللا صاحل وآخرون ، -١٨٩

   .م١٩٨٧-هـ ١٤٠٨،          

  

٣٢٠ 
 

  ، كتاب األمة ، وزارة األوقاف و  مهارات التربية اإلسالميةعبد الرمحن عبد اهللا املالكي ، -١٩٠
  .م٢٠٠٥هـ  ـ  ١٤٢٦الشؤون اإلسالمية ، قطر ،    
  ، حتقيق زهري الشاويش ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ،  فوائد قرآنيةعبد الرمحن ناصر السعدي ، -١٩١
  .ت.د    
  هـ ـ ١٤١٩، أضواء السلف التوضيح والثبات لشجرة اإلميانعبد الرمحن ناصر السعدي ، -١٩٢



  .م١٩٩٨    
  هـ ١٤٢٣،مؤسسة الرسالة ،تيسر الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانعبدالرمحن ناصر السعدي،-١٩٣
  .م٢٠٠٣ـ    
  هـ ـ ١٤٠٦،مكتبة وهبة ، القاهرة ،  عدالة توزيع الثروة يف اإلسالمعبد السميع املصري ،-١٩٤
  .م ١٩٨٦    
  ، دار القاسم للنشر  العقيدة الصحيحة وما يضادها و نواقض اإلسالمعبد العزيز عبداهللا بن باز ، -١٩٥
  .م ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥،  الرياض ،     
  .م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١، دار طيبة ، الرياض ،  فات تربويةوقعبد العزيز ناصر اجلليل  ،-١٩٦

  .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦، دار طيبة، الرياض أفال تتفكرونعبد العزيز ناصر اجلليل، -١٩٧
  هـ ١٤٠١ت، .، مكة املكرمة ، د الديانات والعقائد يف خمتلف العصورعبد الغفور عطار ، -١٩٨
  .م١٩٨١ـ    
  ،املركز الدويل للتعليم الوظيفي للكبار،سرس بوية يف اإلسالممن األصول الترعبد الفتاح جالل،-١٩٩
  .م١٩٩٧هـ ـ ١٣٩٧اللياس،    
  .م١٩٧٠هـ ـ١٣٩٠، مكتبة االجنلو املصرية ، القاهرة ،  فلسفة هيجلعبد الفتاح الديدي ، -٢٠٠
  ، الدوحة ، النظرية اإلسالمية يف الدراسات االجتماعية التربويةعبد القادر هاشم رمزي ، -٢٠١
  .١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤    
  هـ ١٤١١، دار اتمع للنشر والتوزيع ، جده ،  دور املسجد يف التربيةعبد اهللا امحد األهدل ، -٢٠٢
  .م١٩٩١ـ    
     .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، دار الفرقان ، عمان،   املدخل إىل التربيةعبد اهللا  زاهي  الرشدان ،  -٢٠٣
  ، مكتبة الغرباء ، املدينة  إعداد املعلم من منظور التربية اإلسالميةمود ، عبداهللا عبد احلميد حم-٢٠٤

  .م ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥املنورة ،        
  

٣٢١  
  ، مؤسسة  املسجد ودوره التعليمي عرب العصور من خالل احللق العلميةعبد اهللا قاسم الوشيلي ، -٢٠٥
  .م١٩٨٨هـ ـ١٤٠٨الرسالة ، بريوت ،     
  هـ ـ١٤٢٣، دار ابن حزم ، بريوت ،  الطريق إىل التمييز التربويعبد اهللا حيي الكمايل ، -٢٠٦
   .م٢٠٠٣    

   -هـ ١٤٢٦، دار القلم ،دمشق ،  فصول يف التفكري املوضوعيعبد الكرمي حممد بكار ، -٢٠٧
  م ،٢٠٠٥    



  _ هـ ١٣٩٩، دار الفكر العريب ، القاهرة ،   اإلنسان يف القرآن الكرميعبد الكرمي اخلطيب،-٢٠٨
  .م ١٩٧٩    
  هـ ١٤١٨، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت،  اإلميان باهللا وأثاره يف احلياةعبد ايد النجار ، -٢٠٩
  .م١٩٩٩ـ    
  هـ ـ ١٤٢٧، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، مقاصد الشريعةعبد ايد عمر النجار، -٢١٠

   .م٢٠٠٦    

   ، القاهرة ، والنشر للطباعة الوفاء دار ، اإلسالم يف واملال واإلنسان ، حسنني املنعم بدع-٢١١
  ، م١٩٨٦ـ هـ١٤٠٧   

  .م١٩٨٥هـ ـ١٤٠٥، دار املعارف  ،القاهرة ، املادية اإلسالمية و أبعادها، عبد املنعم خالف ٢١٢
  -هـ ١٤١٢،بريوت ،  ، دار العلم للماليني من عـلم النفس القرآينعدنان الشريف  ، -٢١٣
  .م ١٩٩٢    
   -هـ١٤٢١دار الثقافة للنشر والتوزيع،القاهرة،،رواد املثالية يف الفلسفة الغربية، عثمان أمني -٢١٤
  .م ٢٠٠٠    
  .ت .، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، د جون لوكعزمي إسالم ، -٢١٥
  هـ ١٤٢٨، ضة مصر للطباعة والنشر ، القاهرة ،  الصراع يف الفكر الغريبعطية الويشي ،  -٢١٦
  .م٢٠٠٧ـ     
  .م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩ن ، .، د تاريخ الفلسفة الشرقيةعالء محروش ، -٢١٧
  هـ ١٤٢٠،دار الكتب العلمية ، بريوت، حكمة التشريع وفلسفتهعلي أمحد  احلنبلي،-٢١٨
  .م١٩٩٩ـ    
  هـ ١٤١١، دار النهضة العربية ، بريوت،اإلسالمي منهج التربية يف التصورعلى أمحد مدكور ، -٢١٩
  .م ١٩٩٠ـ     
  .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١، دار الفرقان ، األردن ، نظريات املناهج العامةعلي أمحد مدكور، -٢٢٠

٣٢٢  
  هـ ١٤١٨، دار طيبة ، مكة املكرمة ،  االحنرافات العقدية والعلميةعلي خبيت الزهراين ،  -٢٢١
  .م١٩٩٨ـ    
  ،مكتبة وهبة  حنو نظرية التربية اإلسالمية ليس بالتكفري والتجهيل ترىب األجيالجريشة،علي -٢٢٢
  .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦،القاهرة ،      
  .م١٩٩٣هـ ـ١٤١٤،دار الفكر ،القاهرة ، مفاهيم ومبادئ تربويةعلي راشد ، -٢٢٣
  ار احلديثة القاهرة ، ، دار املن املسجد وأثره يف اتمع االسالميعلي عبد احلليم حممود ، -٢٢٤



  .م١٩٩١هـ ـ١٤١٢    
  ، دار الوفاء، للطباعة والنشر ، املنصورة ،  الغزو الفكري يف املناهج الدراسيةعلي لنب ،-٢٢٥
  .م١٩٨٧هـ ـ١٤٠٧    
  . م١٩٧٩هـ ـ  ١٣٩٩، دار االعتصام ، القاهرة ، هداية املرشدينعلى حمفوظ ، -٢٢٦
  هـ ـ  ١٤٢١،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان  التربيةمدخل إىل عمر أمحد مهشري،  -٢٢٧
  .م٢٠٠١    
  هـ ١٤٢٧،املكتبة العصرية الذهبية ، جدة ،  املذاهب الفكرية املعاصرةغالب علي العواجي ، -٢٢٨
  .م ٢٠٠٦ـ     
  ، دار الشؤون الثقافية  )مالمح عن حياته وأعماله الفكرية(كانت عماد عبد السالم،-٢٢٩
  .م١٩٨٦هـ ـ١٤٠٦غداد، العامة،ب    
  ، ترمجة نازيل إمساعيل ، دار  مقدمة لكل امليتافيزيقا مقبلة ميكن أن تصري علماًعمانويل كانت ، -٢٣٠
  .م١٩٦٨هـ ـ١٣٨٨الكتاب العريب ، القاهرة ،     
  ، ترمجة عبد الغفار مكاوي ، الدار القومية للطباعة تأسس ميتافيزيقا األخالقعمانويل كانت ، -٢٣١

  .ت.والنشر ، القاهرة، مراجعة عبد الرمحن بدوي  ،د    

  ، ترمجة حممد املزوغي ، دار الساقي ،  الدين يف حدود العقل أو التنوير الناقصعمانويل كانت ، -٢٣٢
  .م٢٠٠٧هـ ـ١٤٢٨بريوت ،     
  ، ترمجة امحد الشيباين ، دار اليقظة العربية ، بريوت ،  نقد العقل اردعمانويل كانت ، -٢٣٣
  .م١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٥    
  ، املنشأة العامة للنشر ة التوزيع ، طرابلس ،  من أسس التربية اإلسالميةعمر التومي الشيباين ، -٢٣٤
  .م ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠١ليبيا ،     
  ، دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية ،  والعلمالقيم األخالقية بني الفلسفة فايزه أنور شكري ،  -٢٣٥

   .م٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٦    

٣٢٣  
  هـ ١٤٢٨،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية،  يف آفاق الفلسفةفؤاد زكريا، -٢٣٦

  .م٢٠٠٧ـ       
  .ت . ، دار القلم ، بريوت، د املوسوعة الفلسفية املختصرةفؤاد كامل وآخرون ، -٢٣٧
  .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣، دار اجليل ، بريوت ،  أعالم الفكر الفلسفي املعاصرد كامل ، فؤا-٢٣٨
  هـ ١٣٩٤،جامعة بريوت العربية،بريوت ،ابن سينا ومذهبه يف النفسفتح اهللا خليف،-٢٣٩
  . م١٩٧٤-      



  ، ترمجة أمحد محدي حممود ، اهليئة املصرية العامة   الفكر األوريب احلديثباومر ، . فرانكلني  ل-٢٤٠
  .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧للكتاب ، القاهرة ،         
  .م ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦، دار الفكر العريب ، بريوت،  موسوعة الفالسفةفيصل عباس ، -٢٤١
  هـ ـ ١٤١٦، دار الفكر العريب ، بريوت ،  موسوعة علماء النفس والتربيةفيصل عباس ، -٢٤٢

  .م ١٩٩٦        
  ، اهليئة  قضايا على االجتماع  دراسة نقدية من زاوية علم االجتماعقباري حممد إمساعيل ، -٢٤٣

  .٢م ، ط١٩٨٧هـ ـ ١٣٩٨املصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،         
  هـ ١٤٠٨، ترمجة عادل العوا ، بريوت ، منشورات عويدات ، فالسفة إنسانيونكارل ياسريز، -٢٤٤
  .م١٩٨٨ـ       
   .  م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠، دار الكتاب اجلديد ، بريوت ، الفلسفة احلديثةكرمي مىت ، -٢٤٥
  ، ترمجة إيهاب عبد الرحيم حممد ، منشورات الس  حنو شراكة خضراءنيوتن ، .ليزا هـ -٢٤٦

  )٣٢٩(م ، سلسلة عامل املعرفة ، ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ،    
  ، مكتبة دار التراث ، املدينة املنورة،  أهداف التربية اإلسالميةماجد عرسان الكيالين، -٢٤٧

  .م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨       
  .٢م،ط١٩٩٥-هـ ١٤١٦الكتب،بريوت،،عامل مناهج التربية اإلسالميةماجد عرسان الكيالين،-٢٤٨
  ، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، فريجينيا ،  التفكر من املشاهدة إىل الشهودمالك بدري، -٢٤٩

  .م١٩٩١هـ ـ١٤١١       
  ، دار كريبس انترناشيونال ، بريوت ،  موسوعة األديان يف العاملجمموعة من األساتذة ، -٢٥٠
  ت ،.، د) الديانات القدمية (      
  ، اهليئة املصرية العامة للكتاب  ، القاهرة ،  سلسلة تراث اإلنسانيةجمموعة من األساتذة  ،  -٢٥١

  .ت.د       
  

٣٢٤  
  ،ترمجة توفيق سلوم،دار التقدم موسكو املعجم الفلسفي املختصرجمموعة من األساتذة ، -٢٥٢
  .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦،      
  .م١٩٨٨هـ ـ١٤٠٨،دار املعارف ، القاهرة ، والطبيعة اإلنسانيةالتربية حمروس سيد مرسي ، -٢٥٣
  .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨،دار ابن خزمي،الرياض،الدعاءحممد إبراهيم احلمد،-٢٥٤

  ١٤١٥،رؤية إسالمية ،دار املسلم ، الرياض ،  العالقة بني الطالب واملعلمحممد إمساعيل عمار ، -٢٥٥
  .م١٩٩٤هـ ـ      



  ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، مركز  موقف اإلسالم من اإلرهاب، حممد أمحد العمريي -٢٥٦
  .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥الدراسات األمنية ، الرياض ـ        
  هـ ١٤٠٤، دار البيان العريب ، جدة ،  املريب والتربية اإلسالميةحممد أمحد عبد اهلادي ، -٢٥٧
  .م١٩٨٤ـ      
  ، مؤسسة الرحياين للطباعة والنشر  راتيجية تطوير التربية العربيةإستحممد أمحد شريف  وآخرون ، -٢٥٨

  .م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩، بريوت ،        
  .م  ١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧، مكتبه وهبة ، القاهرة ،اإلسالم يف حياة املسلمحممد البهي، -٢٥٩

  .ت. ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، د  الفكر اإلسالمي واتمع املتكاملحممد البهي ، -٢٦٠
  مكة ، ، خرباء  أسس التربية اإلسالمية  نظرية التربية اإلسالمية للفرد واتمعحممد الغزايل ،  - ٢٦١

  .٢ط،١٩٩٠هـ ـ  ١٤٠٠،جامعة أم القرى ، املكرمة       
  ،  اإلسالمي ، فريجينيا، املعهد العاملي للفكر  روح احلضارة اإلسالميةحممد الفاضل عاشور ، -٢٦٢
  .م١٩٩٢هـ ـ١٤١٣     
  هـ ـ ١٣٩٣، دار الكتاب اللبناين ، بريوت ،الفلسفة اليونانية مقدمات ومذاهبحممد بيصار ، -٢٦٣

  .م١٩٧٣       

  .م ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤، دار الصحوة ، القاهرة ،  عصر اإلحلادحممد تقي األميين ، -٢٦٤
  ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة،  والقيم يف التربية اإلسالميةاملبادئ مجيل علي خياط،  حممد-٢٦٥

  .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦       
  هـ ١٤٢٢، دار املسرية للنشر والتوزيع ، عمان ،  أصول التربيةحممد حسن العمايرة ، -٢٦٦

  .م٢٠٠٢ـ       
  ـ  هـ١٤٢٥،دار التقوى، القاهرة ،أصول الوصول إىل اهللا تعاىلحممد حسني يعقوب،-٢٦٧

  .م٢٠٠٥       

  
٣٢٥  

    هـ١٤١٩ ، املنورة املدينة ، اإلسالمي الفكر دار مكتبة ، أخالقنا ، جوهري ربيع حممد-٢٦٨
   .م١٩٩٩ـ       
  .م١٩٩١هـ ـ١٤١٢، دار القلم ، دمشق ،  التربية واتمعحممد الرابع احلسن الندوي ، -٢٦٩
  هـ ١٣٨٩عودية للنشر والتوزيع ، جدة ، ، الدار الس أطفالنا والتربيةحممد زكي عوض ، -٢٧٠

   .م١٩٦٩،       
   .م١٩٩٩-١٤١٩، دار الفكر، دمشق ، فقه السريةحممد سعيد البوطي ، -٢٧١



  هـ ـ ١٤١٣، دار طيبة ، مكة املكرمة ، الوالء والرباء يف اإلسالمحممد سعيد القحطاين ، -٢٧٢
  .م١٩٩٣      
     -هـ ١٤٠٢،مكتبة االجنلو املصرية ،القاهرة،النظرية التربوية حممد سيف الدين فهمي، -٢٧٣
  .م ١٩٨٢      
  .ت.،دار النشر والتوزيع ، القاهرة،دمنهج القرآن يف التربيةحممد شديد،-٢٧٤
  ، دار اخلرجيي للنشر والتوزيع ،  أصول التربية اإلسالميةحممد شحاتة اخلطيب وآخرون ، -٢٧٥
  .م١٩٩٥هـ ـ١٤١٥الرياض ،       
  ، مكتبة الرشد ،  دراسات يف اليهودية واملسحية وأديان اهلندحممد ضياء الرمحن األعظمي ، -٢٧٦

  .م٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٤الرياض ،        
  هـ ١٤٠٤،دار التونسية للنشر والتوزيع،بتونس، تفسري التحرير والتنويرحممد طاهر بن عاشور،-٢٧٧
  .م١٩٨٤_      
  .م١٩٨٥ ـ هـ١٤٠٥ ، جدة ، العريب البيان دار ، اإلسالمي القتصادا ، عفر املنعم عبد حممد-٢٧٨
  .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤، دار الشروق ، القاهرة ،  القرآن وعلم النفسحممد عثمان جنايت ، -٢٧٩
  .م١٩٨٣هـ ـ١٤٠٣، مكتبة الرسالة ، عمان ،  نظام األسرة يف اإلسالمحممد عقله ، -٢٨٠
  هـ ـ ١٣٨٩ت ،.،دار الكتب اجلامعية،اإلسكندرية،د  احلديثةالفلسفة حممد علي أبو ريان،-٢٨١
  .م ١٩٦٩      
  ، دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية ،  تاريخ الفكر الفلسفي يف اإلسالمحممد على أبو ريان ، -٢٨٢
  .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣      
  أعمال ندويت (دور املؤسسات االجتماعية واألمنية يف مكافحة اإلرهاب حممد فتحي عيد ، -٢٨٣

  .م١٩٩٩هـ ـ١٤١٩، الرياض ،  أكادميية نايف)مكافحة اإلرهاب        
  
  

٣٢٦  

  ، مكة املكرمة ، ندوة خرباء  أسس التربية اإلسالمية ، النظرية التربوية اإلسالمية،حممد قطب -٢٨٤
  .٢ط،١٩٩٠هـ ـ  ١٤٠٠،جامعة أم القرى       
  .م١٩٨٣هـ ـ١٤٠٣،دار الشروق  ، القاهرة ،  منهج التربية اإلسالميةحممد قطب ، -٢٨٥
   .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، دار الشروق ، القاهرة ،  دراسات يف النفس اإلنسانيةحممد قطب ، -٢٨٦

  . م١٩٨٣هـ ـ١٤٠٣، دار الشروق ، القاهرة ، مذاهب فكرية معاصرةحممد قطب ، -٢٨٧

  ،دار املعامل  الرسول صلى اهللا عليه وسلمجمتمع املدينة يف عهد حممد لقمان األعظمي الندوي ، -٢٨٨



  .ت.الثقافية ، اإلحساء، د      
  .م٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٤، دار العصرية  ،بريوت ،  منهاج الصاحلنيحممد متويل الشعراوي ،-٢٨٩
  ، دار غريب ،  حبوث يف التوجيه اإلسالمي لإلرشاد والعالج النفسيحممد حمروس الشناوي، -٢٩٠

  .م٢٠٠١-هـ ١٤٢١القاهرة ،        
  ، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  ، فرجينيا،  منهج البحث االجتماعيحممد حممد أمزيان  ،-٢٩١

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣       
  هـ ١٤١٢الكرمي، مطبعة البالغة ، جدة ،  األسلوب اإلعالمي يف القرآنحممد حممود الطاليب،-٢٩٢

  .م١٩٩٢ـ       
  ،مكتبة التراث اإلسالمي القاهرة وأثرها يف التربية والتهذيبالعبادات حممد حممود عمري،-٢٩٣

  .م١٩٨٨هـ ـ١٤٠٩       
   -هـ ١٤١٣، دار الشروق ، جدة ،  علم النفس املعاصر يف ضوء اإلسالمحممد حممود حممد ، -٢٩٤

  .م ١٩٩٣       
  .م١٩٧٠هـ ـ١٣٩٠ن، القاهرة ، .، د يف الدين املقارنحممد كمال جعفر ، -٢٩٥
  .ت .، دار الفكر ، بريوت ، دتفسري املراغيمد مصطفى املراغي ، حم-٢٩٦
  .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠، مكتبة العلم، القاهرة، اإلميانحممد نعيم ياسني، -٢٩٧
  هـ ١٣٩٩، دار املعارف ، القاهرة ،  مسرية الفكر التربوي عرب التاريخحممود السيد سلطان، -٢٩٨
  .م١٩٧٩ـ       
  ١٤٠٨، دار املعارف ، القاهرة ،  املنهج الفلسفي بني الغزايل و ديكارتحممود محدي زقزوق، -٢٩٩
  .م ١٩٩٨هـ ـ       
  .م ١٩٩٤هـ ـ١٤١٤، دار املعارف ، القاهرة ،  متهيد الفلسفةحممود محدي زقزوق ، -٣٠٠
  م ، ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، دار الشروق ، القاهرة ،  اإلسالم عقيدة وشريعةحممود شلتوت ، -٣٠١

  .١٥ط        
  
٣٢٧  

  هـ ـ ١٤٠٢، دار البحوث العلمية ،  األصول الفلسفية للتربيةحممود عبد الرزاق شفشق ، -٣٠٢
  .م ١٩٨٢       
  ، دار القلم ، الكويت         تاريخ التربيةحممود عبد الرزاق شفشق ومنري عطا اهللا سليمان ، -٣٠٣

  .م١٩٧٣هـ ـ ١٣٩٣       
  ، مكتبة  نظرية املعرفة عند مفكري اإلسالم وفالسفة الغرب املعاصرينحممود فهمي زيدان ، -٣٠٤



  .م١٩٨٩هـ ـ١٤٠٩النهضة العربية للنشر والتوزيع ، بريوت ،        
  ، دار املعارف ، القاهرة ، ) ١٠( ، سلسلة نوابغ الفكر الغريب وليم جيمسحممود فهمي زيدان ، -٣٠٥
  .م ١٩٩٩ هـ ـ١٤٢٠      
  هـ ـ ١٤٠٥حممود قمرب ، تعليم الكبار ،مفاهيم ،صيغ ،جتارب عربية ، الدوحة ،دار الثقافة ، -٣٠٦

  م،١٩٨٥       
  .م١٩٩٩هـ ـ١٤٢٠، املكتب اإلسالمي، بريوت ،  أخالقنا االجتماعيةمصطفى السباعي ، -٣٠٧
  هـ ـ ١٤٢٦، بريوت ،  ، دار الكتب العلمية اإلسالم واملذاهب الفلسفيةمصطفى حلمي ، -٣٠٨

  .م٢٠٠٥       
  ، دار الكتاب العلمية ، بريوت ،  األخالق بني الفالسفة وعلماء اإلسالممصطفى حلمي ، -٣٠٩
  .م٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٤      
  هـ ١٤١٢، دار الدعوة ، اإلسكندرية ،  مناهج البحث يف العلوم اإلنسانيةمصطفى حلمي ،  – ٣١٠

  .م١٩٩١ـ        
  ، مكتبة الرشد ، الرياض ،  فصول يف اجتماعيات التربيةمصطفى عبد القادر زيادة وآخرون ، -٣١١
  .م٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٧      
  ، دار ومكتبة اهلالل ، بريوت ،  يف سبيل موسوعة فلسفية ،برتراند راسلمصطفى غالب ،  -٣١٢

  .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣        
  ت ،.ثقافة ، القاهرة ، د، دار ال يف علم النفسمصطفى فهمي ، -٣١٣
  هـ ١٣٩٩، ترمجة نظمي لوقا ، مكتبة االجنلو املصرية ،  املذهب عند كانتمراد وهبه ، -٣١٤

  م،١٩٧٢ـ       
  .م ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠، دار الثقافة اجلديدة ، القاهرة ،  قصة الفلسفةمراد وهبة ، -٣١٥
  -هـ١٤٠٦للطباعة والنشر ، بريوت ،،دار الرحياين جوانب التربية اإلسالميةمقداد ياجلن،-٣١٦
  .م١٩٨٦      

٣٢٨  
  هـ ـ ١٤٠٩، دار اهلدى للنشر والتوزيع ، الرياض ،  أهداف التربية اإلسالميةمقداد ياجلن ، -٣١٧

  .م١٩٨٩       
  .م  ١٩٧٣-هـ ١٣٩٣،مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة  اجتماعيات التربيةمنري املرسي سرحان،-٣١٨
  ، دار األندلس ، بريوت ،  آراء نقدية يف مشكالت الدين والفلسفة واملنطقمهدي فضل اهللا ، -٣١٩

  .م١٩٨١هـ  ـ١٤٠١       
  .م ١٩٩٦هـ ـ ١٤٠٦، دار الطليعة بريوت ،  فلسفة ديكارت ومنهجهمهدي فضل اهللا ، -٣٢٠



  .ت.لقاهرة ، د، دار املعارف ، ا )هيجل( الشعب والتاريخ نازيل إمساعيل حسني ، -٣٢١
   -هـ ١٤٠٣،مكتبة االجنلو املصرية،القاهرة مقدمة يف العلوم التربويةنازيل صاحل أمحد، -٣٢٢

  .  م١٩٨٣        
  ، دار  املوجز يف األديان واملذاهب املعاصرةناصر عبداهللا القفاري ، ناصر عبد الكرمي العقل ، -٣٢٣

  .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣الصميعي للنشر و التوزيع ، الرياض ،         
  .م١٩٨٦هـ ـ١٤٠٦،دار الشرو،جدة ، التنظيم املدرسي والتحديث التربوينبيل السمالوطي،-٣٢٤
   .م ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، دار التوزيع والنشر اإلسالمية ، القاهرة ، التزكية نبيل املعاز ، -٣٢٥

  .ت .، د ، سلسلة نوابغ الفكر الغريب، دار املعارف ، القاهرةديكارتجنيب بلدي ، -  ٣٢٦
  .ت .ن ، لبنان ،د.، دقصة اإلميانندمي اجلسر ، -٣٢٧
  .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤ن، .، د احلرية يف اإلسالمنشأت جعفر ، -٣٢٨
  .م ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٤،دار وائل،األردن ، الفلسفة وتطبيقاا التربويةنعيم حبيب جغيين،-٣٢٩
  ،وعبد احلميد محدي ، دار     ، ترمجة توفيق الطويلامل يف تاريخ األخالقسدجويك،. هـ-٣٣٠

  .م١٩٤٩هـ ـ١٣٦٩الثقافة ، اإلسكندرية ،        
  ، مكتبة اتمع العـريب للنشر والتوزيع ، عمان ،   مدخل إىل التربيةهادي مشعان ربيع ، -٣٣١

  .م٢٠٠٦هـ ـ  ١٤٢٦       
  ، ترمجة إبراهيم فتحي،اهليئة املصرية العامة للكتاب   نظرية الوجود عند هيجلهربرت ماركريز ، -٣٣٢

  .م١٩٩٠هـ ـ١٤١٠،        
  .م٢٠٠١هـ ـ١٤٢١،دار املعايل،عمان،التربية الذاتيةهاشم علي األهدل،-٣٣٣
  ، ترمجة فؤاد زكريا ، مكتبة ضة مصر ، القاهرة ،   الفلسفة أنواعها ومشكالاهنتر ميد ، -٣٣٤

  . م٢٠٠٥هـ ـ١٤٢٦       
  
  

٣٢٩  
  ، ترمجة عثمان نوبة ، مكتبة  املفكرون من سقراط إىل سارترهنري توماس ودانايل توماس ، -٣٣٥
  .م١٩٧٠هـ ـ ١٣٩٠االجنلو املصرية ، القاهرة ،       
  ، ترمجة فؤاد زكريا ، راجعه عبد الرمحن بدوي ، مكتبة  عمر األيدلوجيةأيكن ، . هنري د-٣٣٦

  م ،١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٣االجنلو املصرية ، القاهرة ،        
  ، ترمجة ظفر اإلسالم ،دار النفائس ، بريوت ، الدين يف مواجهة العلموحيد الدين خان ، -٣٣٧

  . م ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧       



  هـ ١٤٠٨، فتح اهللا حممد املشعشع ، مكتبة املعارف ، بريوت ،  قصة الفلسفةول ديورانت ، -٣٣٨
  .م ١٩٨٨ـ       
  هـ ١٤١٦،ترمجة إمام عبد الفتاح ، مكتبة مدبويل ، القاهرة ، فلسفة هيجلولتر ترنس ستيس، -٣٣٩
  .م١٩٩٦ـ      
  .م٢٠٠٢هـ ـ١٤٢٣،دار املكتيب،دمشق،ذكر اهللا تعاىلوهبة الزحيلي،-٣٤٠
  ، القاهرة ، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع دراسات يف الفلسفة احلديثة واملعاصرةحيي هويدي ، -٣٤١

  .م ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧         
  -هـ ١٤٢٨، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  مقدمة يف الفلسفة العامةحيي هويدي، -٣٤٢

  .م ٢٠٠٧       
  .م ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة  ،  الربمجاتيةيعقوب فام، -٣٤٣
  .م١٩٨٣هـ ـ١٤٠٣، دار الفرقان ، عمان ،  إسالمي أمثل حنو منهاجيوسف العظم ، -٣٤٤

  هـ ـ ١٤٠٥. ، مؤسسة الرسالة، بريوتاخلصائص العامة لإلسالمالقرضاوي ،  يوسف-٣٤٥
  .٣م، ط١٩٨٥       
  .م١٩٨٤هـ ـ ١٤١٤، دار الصحوة، القاهرة،الرسول والعلميوسف القرضاوي، -٣٤٦
  هـ  ١٤١٤، مكتبة وهبه، القاهرة، الذي ننشدهمالمح اتمع املسلم يوسف القرضاوي ، -٣٤٧
  .م١٩٩٣ـ     
  .م٢٠٠٣هـ ـ١٤٢٤،دار املعرفة،بريوت،تزكية النفسيوسف املرعشلي،-٣٤٨

  : المجالت والدوريات
  هـ ـ ١٣٩٤، جملة اجلديد ، القاهرة ،  أقوى األدلة على وجود اهللاعبد احلليم حممود ، -٣٤٩
  .م ١٩٧٤     

  
  

٣٣٠  
  ـ:العلمية الرسائل 

  ،رسالة دكتوراه منشورة، دار منهجية التفكري العلمي يف القرآن الكرميخليل عبد اهللا احلدري،-٣٥٠
  .م٢٠٠٤هـ ـ  ١٤٢٥عامل الفوائد، مكة املكرمة ،          
  ، رسالة  املؤثرات السلبية يف تربية الطفل املسلم وطرق عالجهاعائشة عبد الرمحن اجلالل ، -٣٥١

  .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤ماجستري منشورة ، جامعة أم القرى ، كلية التربية ،        
  ،رسالة  دور األسرة يف تربية أوالدها يف مرحلة البلوغعبد الرمحن اخلالق حجر الغامدي ، -٣٥٢



  .م١٩٩٨هـ ـ١٤١٨الرياض ، _ دكتوراه منشورة ، دار اخلرجيي        
  ، رسالة دكتوراه منشورة ،  التربوية يف ضوء القرآن الكرمي األسسحممد عبد اهللا األنصاري ، -٣٥٣
  .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥جامعة أم درمان اإلسالمية،       
  ، دار الدعوة ، الكويت ، رسالة ماجستري  قضايا املرأة يف سورة النساءحممد يوسف عبد ، -٣٥٤

  .م ١٩٨٥هـ  ـ ١٤٠٥منشورة  ،        

   :املراجع  األجنبية
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senses, Cambridge University Press ,Now York ,١٩٨٩.                                                
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وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين والصالة   
والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن 

  .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
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